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אא−190 "א "!!"؟":

من أطيب العادات الىت مازالت جترى ىف مصر، من وراء
األسرية) النقدية" (وآذلك اجلمعية"احلكومة، عادة النقوط، 
ا احملتاج أوال، مث الذى يليه احتياجاأو الوظيفية الىت يقبضه

وهكذا، جيرى هذا بطيبة وتعاون ال مثيل هلما، هذا القرض
متتد مدة السماح للدين فيه إىل سنوات" النقوط"احلسن املسمى 

طويلة، وليس من شروطه أن تسد الدين أآثر أو أقل مما
ِمْن آلٍّ حسب شهامته،: أخذت، قاعدة هذا الطقس األساسية هى

تأتى مناسبة الزواج أو الطهور، ،"!!ىل آلٍّ حسب حاجتهإ
فيدفع األقارب والصديقات واملعارف ما تيسر، وينتظرون

مماثلة عندهم فيتلقون شهورًا أو سنني عددا حىت حتل مناسبة
هذه احللول الذاتية مازال بعضها قائم وفاعل. أآثر أو أقل

 .وطيب

وهو الذى تقليد آخر أآثر تواترا، وأحكم انضباطا
باملعىن الشعىب ال الرمسى، أقصد ،"نعمل مجعية"يعنيه تعبري 

اجلمعيات الىت تعملها ربات املنازل، واجلارات، واملوظفني
واملوظفات وهى ليست هلا عالقة بوزارة الضمان، وال منح

، هذا التقليد هو من NGOS!" اإلن، جى، أوه"اخلواجات، وال 
 .يةأْنَبل جتليات احللول الذات

خيل إىل يوما أن احللول الذاتية هى الىت تبقى حياة 
الشعب املصرى حىت اآلن، مخسة ماليني ىف اخلارج، آل واحد منهم له
أسرة من مخسة أفراد، مخسة ىف مخسة خبمسة وعشرين، يروجون حوهلم
حرآة اقتصادية لنفس العدد، أصبحوا مخسني مليون، والباقى

شوة أو بالوصول أو بالعمل أويدبر حاله بالسرقة، أو بالر
بالشحاذة، أو باالستثمار املشروع وغري املشروع، إيش أدخل

 )؟!(احلكومة ىف أى من هذا

يقوم الشباب ىف بعض الشوارع عندما تتكدس العربات 
 وتشل حرآة املرور بتنظيم املرور أيضا باحللول الذاتية،

ثلة ىفيا ترى هل هناك حلول ذاتية مما: خطر ىف عقل بباىل
القذاىف: السياسة أيضا؟ جاءىن اجلواب جاهزا منذ أيام

إن: "عملها، أو أعلنها ونشرهتا صحيفة األهرام، وهو يصرح
 العامل يتحول اآلن إىل التجربة الليبية وأن بالده من اآلن 
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سوف تكون بال حكومة، وأن القطاع اإلدارى أخطبوط يلتهم
3/3/2008، ال تضحك وارجع إىل األهرام "إخل..أموال الشعب

 .، ال تضحك فما حنن فيه أدعى للضحك5ة صفح

حني تضيق احلال بأحد أفراد األسرة الكبرية أو أحد اجلريان،
أو الزمالء املوظفني، ويعرض أزمته بالصدفة، أو يفكر بصوت

، يرد عليه أحد الزمالء"طب نعمل إيه"مسموع وهو يتمتم 
وإما يعملوهنا بصحيح، أو، "نعمل مجيعة" ليخفف عنه ضاحكا

 .لى األقل يضحكون للقفشةع

هل توجد طريقة نعمل هبا مجعية تقوم بإدارة أحوال
باهللا(البلد؟ حنل هبا غياب السياسة؟ أعىن غياب السياسات 

مجع سياسة،" سياسات: "عليكم ما هو الفرق؟ أنا أقول لكم
 )هل هذا صعب؟

مخسة آالف دينار -أطال اهللا عمره  –سيوزع القذاىف : املهم
بواقع ألف دينار لكل شخص، عالربآة، وهو يقول إن لكل أسرة

 )أليس آذلك؟! (العامل سيحذو حذوه، وحنن جزء من العامل

الحظت ىف تشكيل األحزاب اجلديدة، بعدما استبعدت أى سوء
ظن، أننا بدأنا ىف ممارسة شكل آخر موازيا هلذه احملاوالت،

، مثأعتقد أن بعض الشرفاء عندنا حني يرون احلال املائل
يرونه وهو مييل أآثر فأآثر، وهم ال يستطيعون عْدله أو
إيقاف ميله، وىف نفس الوقت ال يستطيعون اإلنسحاب من
مسئولية تواجدهم على هذه األرض، هؤالء النفر الطيبون حني

فيقول أحدهم خملصا" طيب نعمل إيه"جيتمعون ويتساءلون 
يب، ولكن َمْنط) آما ذآرنا" نعمل مجعية"مقابل " (نعمل حزب"

، فيسأل أحد السذج ومن"احلزب الوطىن: "يقبض األول؟ قال لك
بعد أو قبل تكوين –يقبض بعده؟ ويكتشف حسنوا النية 

أن احلزب الوطىن هو الذى يقبض -احلزب، باللجنة أو بالقضاء
،"اجلمعية"األول والثاىن حىت األخري، مع أنه مل يشرتك ابتداًء ىف 

 .أصلهألنه ليس حزبا من 

املفروض ىف نظام اجلمعية أن الذى يقبض ميّشى حاله من
هذا ما"قبضيته، مث حيل حمله التاىل ىف الشهر التاىل، وهكذا 

لكن ىف سياستنا الراسخة ممنوع" تداول القبضية"ميكن تسميته 
هذه، حىت احلزب الوطىن تبادل السلطةعلى األحزاب حكاية 

أنك مل تأخذ بالك أنه ال؟، فأنبهك "آيف"ممنوع، ستقول ىل 
يوجد شئ امسه احلزب الوطىن باملعىن السياسى، وبالتاىل ليس له

 فرصة أن يشكل احلكومة، احلكومة هى الىت تشكله؟

 ؟"نعمل إيه"طيب : قال لك

  نعمل مجعية: "قال لك
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 ، ومالمح املخرجومواقفمراجعات

 مقدمة

 الظاهرة   هلذه رؤيىت    أستوح   مل أنىن  من جديد   أؤآد   أن   أود 
بضعة   طوال    انطباعاتى   خالل   من   إال ،  هبا   أقدمها الىت    بالصورة

، وقد ترتب على ذلك أنىن أعدت اإلآلينيكية   املمارسة   من   عقود
النظر بشكل شامل ىف معظم املواقف الىت تتناول الظاهرة من

 :الزوايا املختلفة وفيما يلى بعض ذلك

 الطىب   املوقف: أوال  

 وآأهنا من وجهة نظر أغلب األطباء،   اإلدمان   ظاهرة   تبدو
 عالج إىل    تاجحت فهى  وبالتاىل  األول،    املقام ىف    طبية   ظاهرة 
، مغلقا   آان   لو   حبذا   يا  ، عادة مستشفى  ىف  ،  طبيب   بواسطة 
  . اخل ..  شافية   أو ،  بديلة   عقاقري   وبواسطة 

 وقفة إىل    حيتاج   ذلك   آل   أن  -  باملمارسة   تبني   فقد  - ولألسف   
  :  ذلك   ضبع   ومن ،  اجتاه   من   أآثر ىف    مراجعة 

–آما ذآرنا  –اإلدمان  على    يقبل   رمبا   املدمن   إن  -1 
 للمرض   توقيا   )2008-3-2يومية اإلدمان، ومنظومة القيم (
 اإلدمان   إن    : مبعىن   املنذر   أو ،  املهدد   أو ،  القادم النفسى  
 إعالنا   يكون   أن   قبل   للمرض ىف البداية،   إجهاضاًُ قد يكون  
 يبدأ آبديل   املنطلق   هذا   من   اإلدمان   فكأن  ، ىف ذاته   ملرض 
قبل أن النفسى القادم أو البادئ أو املهدد،    للمرض 

 أن   ينبغى    ذلك مستقال ىف ذاته، بذاته، وعلى   مرضا   يصبح
 منفصلة؟   طبية   مشكلة   باعتباره   للمبادرة   احلماس   يقل 
 نوع   من   هو ،  اإلدمان  ، وخلف ،  مع   الغالب   االضطراب   إن  -2 
 النوع،   وهذا ، ) الذهان   أو   العصاب   دون (  الشخصية   اضطراب 
) أحيانا   وقانونية (  اجتماعية   مشكلة   يعترب ،  عمقه ىف  
 غلبة   مايربر  -  إذن  -  يوجد   وال .  طبية   مشكلة   أآثرمنه 
 .املعاجلة   سبل   من   غريه على    التطبيب 
مسى   مما   التطبيب   بديل   هو   ما   شكل   يأخذ   قد   اإلدمان   إن  -3 

يومية ما(إىل ذلك سابقا   أشرنا   وقد ، "الذاتى   التداوى "
رمبا وصل األمر  ،)2008-3-5ظاهرة اإلدمان؟ " تقوله"الذى 
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 بالنسبة   رصدها   ميكن   انتقائية   عملية   إىل اآتشاف
 الكامنة   النفسية   أمراضهم   اختالف على    املدمنني   الختيارات 
االنتقائى هبذه الذاتى    التداوى   سبيل على    لظاهرةا   أو 

 اهلريوين   مثل (املادة دون تلك، لذلك املرض دون غريه، 
على   االحتمال   هذا   قبول ىف    بالغنا   إذا ، ) مثال   لإلآتئاب 
 نقبل فكرة أن   أن  -  منطقا  -  بنا   جيدر   قد   فإنه   عالته 
، بديال   مرضا   قبل أن يصبح   بديال   طبا نا يكون أحيا  اإلدمان 

لكنه طب له أعراض جانبية تصل أحيانا إىل أن تكون ألعن
 .من املرض املراد شفاؤه

يسمى   ما   حنو   املعاصر النفسى    الطب   اندفاعات   إن  -4
الكيميائى   النموذج :  احلقيقة ىف    وهو (الطىب    بالنموذج 

ىف   يساهم   قد   -آما أحملنا سابقا -موقف    هو )  الكمى  امليكىن
 هذا   ألن   ذلك .  منها   التقليل ىف    ال ،  اإلدمان   ظاهرة   نشر 
-  مباشر   وغري   مباشر   بشكل -  يؤآد   املزعموم الطىب    النموذج 
 إنو ،  خاص   بوجه  ) الطىب (الكيميائى    اإلدمان   ضرورة على  
 حتت   ذلك   يفعل ،   املضاعفات   وتفاوتت ،  املسميات   اختلفت 
العالج مدى حىت    أو املدى،    الطويلة   العالجات   عناوين 
  . شابه   وما ،  احلياة 

إن استغالل ضعف الثقافة الطبية عموما بإيهام الناس -5
رواملدمنني حبلول طبية سحرية تقوم بغسيل الدم حتت ختدي

أحيانا تسمى عالج اإلدمان باجلراحة حيث(عام لبضع ساعات 
، مث ُيبلغ)حتت ختدير عام.. حتت اجللد" آبسولة ما"تزرع 
آما" نظيفا"املدمَن بعد أيام أنه رجع !!) اجلراح(املعاجل 

ولدته أمه، آل هذا ميارس حتت اسم الطب، ومع أنه له
إن جمتمعنا، ف"إزالة التسمم السريع"أصول حتت ما يسمى 

غاية"الذى ينبهر ألى حل سريع، يعترب أن هذا هو 
، وحنن ندرج هذا حتت بند املوقفواية املطاف، "املراد

، وهو أمر حيتاج وقفة"أطباء"الطىب ألن الذى يقوم به 
 .حامسة وتثقيف ممتد، وضمائر حية

 إذن ماذا؟

  :  ذلك   ومن  الطىب،   املوقف   هلذا جذرى    تعديل إىل    حنتاج حنن 

 للممارسة   بالنسبة   اإلدمان   مشكلة   وضع   حتديد ينبغى   -1
 مضاعفات   بعض   يتناول الدوائى    الطب   أن   باعتبار ،  الطبية 
  . الراسخ   جوهرها   دون   العاجلة   اإلدمان 

 هذه   مواجهة ىف    شامال   نقديا   موقفا   نقف   أن ينبغى   -2
، العصرية   احلياة   بأن   تقول الىت    العلمية   شبه   اتالشائع 
   !!!!! عصرية   آيميائية   مهدئات إىل    حتتاج   ما   أول   حتتاج 

 خيلط   وهو ىف أحد االجتماعات   الزمالء   بعض لنا   قال حىت  (  -3
 الكيلو   دجي   ال   ملن   ميكن   اللحوم   غالء   بعد   أنه   باهلزل،   اجلد 
 أو ،  مثال   قروش   بعشرة "  أتيفان "  بقرص   يستبدله   أن   بكذا 
 مثل   الشرب   ماء   مع   املهدئات   تضع   أن   احلكومة على    أن 
  ). اخل ....   الكلور 
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 املقاييس   عينيه   نصب   يضع   أن  - ميثله   مبا -  الطبيب على   -4
، وال يقتصر العالجية   مهمته   نتائج   هبا   يقيس الىت    اإلجيابية 

 !!.على مواصلة حتليل البول والتجسس على الدم

يكتفى   فال  ، طويلة   ملدد   االنقطاع   وبعد التعاطى    قبل
 فرتة   حول   مث التعاطى    أثناء وتقديراته    بقياساته 
 .  االنقطاع 

 والرتغيب   لرتهيبا   مهرجانات إىل    يستدرج   أال   الطبيب على  -5 
 من   به   تقوم   وأن حيذر االطمئنان ملا ،  والدينية  اإلعالمية 
  . ئش   خييفه   يعد   فلم   اإلدمان   مستنقع ىف    وقع   ملن   فاشل   ختويف 

إىل   استطاع   ما   اإلعالم   يقود   أن   الطبيب على    أنه أى 
 من   املوقف   تناول   ضرورة على    يؤآد   وهو   السليمة   الوجهة 
 تقوم   ما   مث  ، عامة   الظاهرة   تعنيه   ما   عن   بالبحث   جذوره 
  . ، وآيف نستفيد من آل ذلك حدة على    فرد   لكل   به 

بالنسبة إلزالة التسمم السريع، ينبغى أن يوضح األمر -6
ج جراحى،ملن اختاره أن املسألة ليست غسيل دم، وال عال

ينبغى أال تكون إال اخلطوة األوىل ىف –ملن اختارها  –وأهنا 
 .برنامج ممتد

 اإلآلينيكية   مشاهداته   يكتم   أال   الطبيب فعلى  ،  وأخريا  -7 
 خيتزهلا   قد   منهج  ، حمدد علمى    مبنهج   آميا   تقييمها   منتظرا 
 الباحثني إىل    يقدمها   أن   األول   واجبه   إن   بل ،  يشوهها   أو 
 الرتبويني إىل    يقدمها   آما ،  عاملة   فروض   صورة ىف   -  املنهجيني 
 حق   له   ليس ،  املعمعة   جوف   من   شهادة   صورة ىف    والسياسيني 
  . الفجة   صورهتا ىف    ولو ،  آتماهنا 

  " علمى   البحث " املوقف : ثانيا

-   النفسية   الظواهر   من   الكثري   مثل  -  اإلدمان   ظاهرة    تكاد
 من   هذا   ولعل ،  التقليدية   بالطرق   للبحث   قابلة   أن تكون غري 
 اإلسهام   عن   عاجزة   األحباث   نتائج   جعلت الىت    األسباب   أهم 
 أهنا   احتمال إىل    أحملت أنىن    لدرجة ،  الظاهرة   مواجهة ىف  احلقيقى  

 جوانب على  األحباث     رآزت   إذا   بالظاهرة   املهتمني   قد ختدع
 تسربغور ال  ،  ظاهرة   مبقاييس   القياس   أو أجريت من خالل ،  ثانوية 
  .. أو معانيها أو مراميها    بلغتها  هتتم   وال ،  الظاهرة آلها 

 السائد العلمى التقليدى   نهجامل   فيه   يوقعنا   ما   ومن أهم
  : ىيل   ما 

لفظى   تقييم ىف احلصول على املعلومات على   نعتمد   إننا  -1 
    األحوال   أغلب ىف  

 هبا نرضى    وأحيانا ما ،  العاجلة   بالنتائج   هنتم   إننا  -2 

 رجةلد   أو ،  دون (  الكمية   واآلثار   بالتغريات   هنتم   إننا  -3
  ) الكيفية   النتائج ،  من   أقل 

 دون )  ما     أعراض   أو (  ما   ظاهرة   اختفاء على    نرآز   إننا  -4 
 مع   االختفاء   هذا   مواآبة   عن  - اللحظة   نفس ىف   - نبحث   أن 
  . وأخطر أخفى    تكون   قد   ومسات   أعراض   حتريك 
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 أسباب   عن   حنن نبحثو   فيه   مبالغا   ترآيزا   نرآز   إننا  -5
 بدا   مهما   هينا   ليس   أمر   وهو )  احلتمية   السببية (،  الظاهرة 
 التعقيد   مع   ألنه ،  وآخر   متغري   بني   ومؤآدا   ظاهرا   الرتابط 
 الشخصية   جمال ىف    يستحيل   يكاد   البشرية   للظاهرة التكثيفى  
 االحنراف   هذا إىل    أدت الىت    أواألسباب   ببالس   حتديد   واضطراهبا 
 أغلب ىف   - يقني   دون -  إليه   اإلشارة   ميكن   ما   وآل ،  السلوك   أوذاك 
 لدرجة   متغريين   ترابط   و   أ   تتابع   أو   تزامن   هو  - األحيان 
  . أوألخرى 

 وقتنا ىف  ،  هذا   بلدنا ىف  العلمى،    البحث   نشاط   يقوم وحىت    
 ومعاجلة   مسارنا   توجيه ىف    اإلسهام ىف    منه   نتوقع   مبا ،  هذا 
نراعى   وأن   بد   ال ،  خاصة   اإلدمان   لظاهرة   بالنسبة   صعوباتنا 
 وبني   جمتمعاتنا ىف    الظاهرة   هذه   ظهور   بني اجلوهرى    االختالف 
 . خمتلفة أخرى    تمعاتجم ىف    ظهورها 

 إليها   االلتفات   الواجب   التنبيهات   بعض إىل    هنا   وأشري
  : الصدد   هذا ىف    بآخر   أو   بشكل 

 املنهج   نسخ على  البحثى    النشاط   يقتصر   أن ينبغى    ال ) 1 
  . ممكن أو مستورد   أو   حمكم   أنه   رد ،  واملتاح   الشائع 

 بني   ما   ترابطا   تعلن   قراءة   النتائج   ُتقرأ   أن ينبغى    ال   )2 
العلمى   البحث   ليكون   بد  إذ ال ،   ونتيجة حمدودة واحد،   متغري 
 هذه   من  " مفيدة   مجلة "  صياغة   حنسن   أن ،  ونافعا   موضوعيا 
 خالل   من   إال   تتكون   أن   ميكن   ال   املفيدة   اجلملة   وهذه ،  األجبدية 
 مهتم   مبدع   أمني موضوعى  بشرى  وعى  

 خاصة   الظاهرة   هذه   مثل وىف  ،  عامة العلمى    إن البحث ) 3 
 ال   وهذا  ، األول   املقام ىف    سياسيني   أخالقيني   باحثني إىل    حيتاج 
تصر بشكل نظرى مثاّىل الىت    املنهجية   شبه   اإلشاعة   مع   يتفق 
 موضوع   عن   وحتيزاته   ذاته   وانفصال ،  الباحث   حياد على ضرورة  
 يرصد   موقف   صاحب   يكون   أن   هو   الباحث   من   فاملطلوب ،  البحث 
 هو   ومادام ،  هلا   يتنكر   أو   ينكرها   ال ،  منها   وخيفف   حتيزاته   به 
ىف   موقفه   ليكون   إعداده   من   بد  فال خفى،    أو   معلن   موقف   صاحب 
  . املوضوعية على    والتأآيد   اإلنسان   بناء   اجتاه 

 األمشل باملعىن  (سياسى  وعى  على    باحثني   تنشئة   من   إذن   البد ) 4 
 يواجهون   إذ   شخصيا   مؤرقني   جيعلهم أخالقى    وبالتزام ، ) للكلمة 
 باإلبداع   يسمح إمياىن    وبانتماء ، -   حضاريا   تقشفا  -   الظاهرة 
  . دائبة   حبرآية   التوافق   ومستويات   أولويات   وحيدد 

 مناهج   تتخلق   ميكن أن   الباحثني   هؤالء   مثل   خالل   من ) 5 
 الذاتية   عاتاالنطبا   تستبعد   ال العلمى،    للبحث   جديدة 

ىف   املناسب   موضعها ىف    تضعها   ولكنها )  اإلآلينيكية   أمهها (
 خالل   من   املصداقية   تقييم   ويتم ،  األآرب املعرىف    اجلهاد   سياق 
وداخل   البحث   جمال ىف    فقط   ليس   واألداة   الباحث   مصداقية 

  .اإلنساىن   وجودهم   اعأنو   خمتلف ىف    وإمنا ،  حدوده

 الفروض النابعة من   باستلهام   لنا   يسمح   سوف   ذلك   آل ) 6 
 االجتماعية   الظواهر   ومن ،  اإلآلينيكية   املمارسة 
 عمق  من   تتشكل   فروضًا ،  اءسو   حد على    والدينية   والسياسية 
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على العلمى    البحث   يقتصر   فال ،  اخلصوصية   شديدة   ظروفنا
 له ،  آخر   جمتمع   من   وأردة   فروض   حتقيق   إعادة   حماولة   جمرد 
  . خمتلفة تطور   مرحلة ىف  أخرى،    ظروف 

 بفائدهتا   لألحباث   اجملردة   النتائج   تقييم ينبغى    آما ) 7 
 التتبع   مع ،  التنفيذ   موضع   توصياهتا   وضعت مىت    احلقيقية 
 . املمارسة   واقع   من   والتعديل 

 أصال؟ العلمى    البحث جدوى    فما   وإال

 السياسى   املوقف : ثالثا

 املتعلق   الشائع باملعىن    هنا   السياسة   آلمة   تستعمل   ال
 تستعمل   وإمنا ،  بذاهتا   سلطة   إدارة   بنوع   أو   معني   حكم   بنظام 
إنساىن   وجود   آل   أن على    يؤآد الذى    واألدق   األعمق باملعىن  
 من   تنفيذها   يتم   واجبات   وعليه   حقوق   له   عام   نظام ىف    يندرج 
 املقام ىف  سياسى    وجود   هو ،  وحوارهم   الناس   جماميع   حرآة   خالل 
  . الشائعة   تسميته   آانت   مهما   األول 

هى   اإلدمان   مشكلة   فإن ،  املسئولية   وبكل  ، املنطلق   هذا   من
 إال حقيقى    حل   املشكلة   هلذه   يكون   ولن ،  أساسا   سياسية   مشكلة 
 تغيري ،  العامل مستوى  وعلى   , الوطن مستوى  على  -جوهرى    بتغيري 
 آجال   إن -   بتص ،  سياسية   مسئولية   هو   ما   حتت   بآخر   أو   بشكل   يقع 
  .  التسميات   اختلفت   مهما   اإلنسان   تطور   مسرية ىف   -  عاجال   أو 

 مشكلة هى    اإلدمان   ملشكلة التصدى    مهمة   أن   ذلك معىن 
 أو   طبية   مشكلة   تكون   أن   قبل ،  آافة   والناس   الدولة 
 أو ،  النفس خمتصى    أو ،  الطب   رجال إىل    وإحالتها ،  اجتماعية 
 عن   وتغافل   للمشكلة   اختزال   هو   ذلك   آل ،  الوعظ متحمسى  
  . معناها   حقيقة 

 ضمنا   تقاس   قد ،  معني سياسى    نظام   آفاءة   فإن   ذلك وعلى 
 آدليل   سواء ،  الظاهرة   هذه   مثل على    القضاء ىف    آفاءته مبدى  
 حتريك ىف    جناحه على    آدليل   أو ،  قبضته   وإحكام   قوته على  
 فعال )  ضمنا   والفردية (  اجلماعية   املسئولية   وتنمية   االنتماء 
  .  حضاريا   وناجتا   يوميا 

ىل   أوحته   ما على    بالتنبيه  -بعد ذلك –أآتفى    
 األمشل   املوقف   هذا ىف    الذآر   السالفة   اإلآلينيكية انطباعاتى  
  : التاىل   الوجه على  

 املواقف   آل   مستلهما ،  يقود   أن السياسى    املوقف على   -1
  ). آخره إىل  .. والدينية ،  علمية   والبحث ،  الطبية (األخرى  

 احلرب   هذه ىف    السياسية   القيادة   مهمة   تفاصيل   تتوقف  -2 
 جمال   هذا   ليس ،  آثرية   متغريات على    والتطورية   يةاحلضار 
 ودرجة ،  احلكم   سلطة   االعتبار ىف    تأخذ   ولكنها ،  هنا   شرحها 
 ومن ،  لبلد   بلد   من   خيتلف   مما ،  القانون   وقبضة ،  النضج 
 . مرحلة إىل    مرحلة 

السياسى،   العمل   أن   أذآر   أن   دون   النقطة   هذه   أترك   ال  -3 
    من   ليس   هو  -  حضارية   مسئولية   يكون   أن   له   آان   إذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1478
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ىف   خاص   شكل   له   نظام   آل   و ،  الناس   دون   السلطة   اختصاص
 السلطة   بني   احلرآة   هذه   تنظيم   وأشكال   وسائل على    التأآيد 
يعطى الذى    هو   ذلك   وآل ،  ابينهم   التمثيل   وطبيعة ،  والناس 
  . املقام   هذا ىف  السياسى    العمل   أمسيته   ملا معىن  

  الديىن    املوقف : رابعا

 وبني   للدين السطحى    االستخدام   بني   ابتداء   نفرق   أن   بد   ال
، خلقا  و ،  عبادات :  أرجل على  ميشى  الذى  احلقيقى    التدين 
ظل ىف  ،  متصل   حوار ىف    وخارجيا   داخليا   وجهادا ،  عامالتوم 

ليس هلا سقف، وجهاد أآرب ليس له هناية، مبعىن   ممارسة طبيعية
 اتباع   وبني ،  الدينية   اللغة   استعمال   بني   نفرق   أن   بد ال   أنه 
 الةاحل ففى  مث سلوك السبل اإلميانية،  ، الدينية   التعليمات 
 تزيد   الثانية   احلالة وىف  ،  املمارسة   وتقل   األصوات   تكثر األوىل  
، وىف احلالة ومتحرآا   نافعا   فاعال   طيبا   خريا   وتصبح   املمارسة 

 .دون توقف" إليه"الثالثة يتواصل اإلبداع 

 الكنه   اجلوانب،   ألحد   تفضيال   ليست   التفرقة   هذه   أن على 
، العباداتية   والتنظيمية   السلوآية   الصورة   لتتكامل   دعوة 
  . اخلالق اإلبداعى    دوره ىف    األعمق احلياتى  اإلمياىن    املوقف   مع 

 دين   هو   مما   االستفادة على    التأآيد   هو   التوضيح   هذا   أمهية
احلقيقى   النفع على    حرصا ،  متعددة   مستويات على    وإميان   وتدين 
 .، وإميان حرآى متصل حقيقى   دين   هو   ما   آل   من 

 يستجيب   ال    خاص   بوجه   املدمن   أن على    التنبيه   حيسن   آذلك
 أن   ميكن   ما   بقدر ،  املباشرة   الدينية   باللغة   احلديث ىف    لإلفراط 
  .  مباشر   غري   بشكل ذى ُيحَت   ظاهر   بسلوك يقتدى  

 بنتيجة تأتى    رمبا   للتدين   تسكينية   صورة   تشيع   فقد   آذلك
مدى   حقيقة ىف    النظر ينبغى    ولكن ،  الشكل   حسنة   عاجلة 
 من   حاجات   مستويات   تذآرنا   ما   إذا ،  بقائها   وطول ،  فاعليتها 
وليس   له   وحتريك الوعى  ىف    تغيري   عن   يبحث   وهو   اإلدمان إىل    يلجأ 

 وعن ،  االمتداد   وعن املعىن،    عن   يبحث أنه أيضا   آما تسكني،  جمرد 
 أن   ميكن   القيم   هذه   وآل ،  البداية ىف    الثورة   يشبه   مبا   احلق 
 املنقطع   اجلاف   هوجود   يقلب حقيقى  إمياىن    جهاد   من   عليها   حيصل 
 التناسق ىف    ممتد   نام   وجود إىل  )  الكون ىف    الغريب   آاجلسم (
  . احلقيقى واملعىن  الكوىن  

جوهرى   أمر   هو ،  إميان   هو   فيما اإلبداعى    اجلانب   تنمية   إن
ىف   وإمنا ،  فحسب   اإلدمان   ظاهرة   مقاومة ىف    ليس أساسى،   و 
  . عام   بشكل والتطورى  املساراحلضارى  

 أن إىل    أشري   الذآر   السالفة   اإلآلينيكية ممارسىت    حدود وىف 
، قادر حرآى    بشكل )  مثال النفسى    العالج ىف  (  نشط   معاجل   حضور 
 نساناإل   حدود   بعد   ما إىل  اآلىن    بالتوجه   احلاضر   يصل   أن   حياول 
 احلضور   هذا ،  خاص   بوجه   بالغيب   باإلميان   يتعلق   فيما ،  الفرد 
متأل   حقيقية   صحية   بدائل   عرض ىف    منه   التقليل   ميكن   ال   أثر   له 
يكتفى   ال   إذ ،  معا   والتناسق   واالمتداد باملعىن    اآلخر وعى  
  . فحسب   دوالوعو   والتحميس   بالتسكني 
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 هلذا   املقرتح   باملخرج   متصلة هى    للجهاد   األعمق   مارسةامل   هذه
 .اإلدمان   مشكلة   مظاهره   أحد الذى  التطورى،    املأزق 

 إذن ماذا؟

ينبغى أن نتذآر حكاية أن الدين خمدر للشعوب، وأن  -1
هلا أصًال ناجتًا من سوء استعمالنا للدين مبعىن التسكْين

ن جهة، مث القمع واحلد دون اإلبداعوالتطمني السطحى م
ودون حرآية الوعى من جهة أخرى، ومع ذلك ميكن أن يكون
هلا معىن آخر مبعىن أنه ميكن أن حيل الدين بشكل أو بآخر حمل
:املخدرات آمرحلة بادئة، شرط أن يبدأ يبدأ التحرك منه
جهادا وسعيا إىل الوعى الفائق املرادف حلرآية اإلميان

 . األصلعْودا إىل"

إن آثريا من القيم الدينية اإلجيابية ميكن أن جند ما -2
 .يقابلها ىف برامج التأهيل املمتد

إن حتريك الوعى بالسعى اإلمياىن قد يعد بتغري إبداعى -3
حيقق نقالت وجدل بني مستويات الوعى حنو الوعى الفائق مبا

 .يغىن عن احلاجة إىل هذه التشكيالت الكيماوية اخلطرة

إن ممارسة التأهيل مع مدمنيني من أديان خمتلفة  -4
ولو الشعوريا –يتجهون إىل نفس الوجهة ميكن أن يكون جماال 

ملمارسة اجلدل احلقيقى بني الناس املختلفني، بديال عن –
 .مزاع احلوار السطحى املزعوم بني األديان

 اخلالصة واملخرج والنمو واإليقاع احليوى

جة ماوصلنا إليه، وقد ختلق منه نوعنتي  فيما يلى أعرض
 من   للخروج اإلآلينيكى    الواقع   من   النابع الفرضى    التصور من 

  : التاىل   الوجه على    املأزق   هذا 

 وصلت   مبا   اإلدمان   ظاهرة نستسلم وحنن نعلن أن   أن   إما 
ىف   بيولوجية   مرحلة   اية   تعلن التدمريى    العنف   هذا   من   إليه 
 مقومات ىف    االستغراق ىف  التمادى    مظاهر   آأحد   اجلنس   تاريخ 
 وأقدر   أخطر أخرى    ظواهر   مثة   أن مع تذآر   ، انتحارالبشرية 
،) البيئة   وتلوث ،  املناخ   وتغري ،  احلروب   مثل (  اجلنس   فناء على  
 حدود وىف    اإلنسان   إجيابيات   متناول ىف    مازالت فهى  ،  ذلك   ومع 
  . الراهنة   اللحظة حىت    قدراته   سيطرة 

يطلق صيحته   املسار ىف    خطأ   يعلن   أن نعترب أا نذير   وإما
 املشبعة   غري   اإلنسان   حاجات   احرتام   ضرورة إىل    هبدف التنبيه

) اإلآلينيكية   املمارسة ىف    ظهر   مما   ابعضه إىل    اإلشارة   السابق (
 بوسائل   إشباعها   حماولة إىل    يدعونا   النذير   هذا   فإن وبالتاىل  
  . استمرارا   وأقدر   إجيابية   أآثر 

  :التاىل   الوجه وأقرأه على    أفضله   ما وهو   ، األرجح   هو   وهذا 

مضى   وقت أى    من   أآثر  -  احلالية   مرحلته ىف    اإلنسان   إن  -1 
 وخارجه   نفسه   معرفة :  فأآثر   أآثر   معرفة   أدوات   ملك   قد  -
 هلا   يتهيأ   مل الوعى    من   جبرعة   مهددا   فأصبح ،  سواء   حد على  
    . مناسبة   إبداعية   حرآة ىف    استيعاهبا   تستطيع   بقدرات 
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حمتوى   أن   ومداها   الرؤية   مساحة إىل    أضفنا   فإذا  -2 
 حيث   من ،  وخطري   باهر   ماهو   بكل   زاخرا   أصبح   الرؤية 
، حمتملة   وتدهورات ،  قادمة   مبصائب   التنبؤ على    القدرة 
  . مهدرة   وحيوات ،  مضروبة   وعالقات 

 العادية   النفسية   امليكانيزمات   عجز   أضفنا   ذلك   بعد   مث  -3 
 املنتشر الوعى    هذا   نوافذ   إغالق   عن )  النفسية   احليل (
 األخطار   تلك )  حتمية   ورمبا (  وموضوعية   واقعية   من   للتخفيف 
  , الزاحفة 

معىن   إدراك   ألمكن   البعض   بعضه إىل    هذا   آل   أضفنا   إذا  -4 
ىف   اإلفراط ىف  التمادى    هذا ىل إ   املعاصر   اإلنسان   جلوء 
 فرط   ظاهرة   عنوان   حتت   سواء الكيميائى،    التخدير   استعمال 
  .  اإلدمان   ظاهرة   عنوان   حتت   أو النفسى،    التطبيب 

 الظاهرتني   أصل ىف    النظر   بإعادة   يلزمنا   املدخل   هذا   وآأن 
  :  التدمري ومدى  ،  املخاطر   رجةد   اختالف   رغم ،  معا 

ىف   اإلفراط ىف  للتمادى    تروج   خطرة   طبنفسية   حماولة   مثة ) أ
 ، تواآبها الوقت   طول   أو   الوقت   معظم ،  بالعقاقري التداوى  
 هناية إىل    يصل حىت    متزايد ذاتى    ختدير   حماولة   وتوازيها 
 حدة   من   التقليل إىل  تسعى    احملاولتني   من   وآال  . مدمرة   إدمانية 
  . مجيعا   وحمتواها   مداها ىف  :  املتزايدة   بالرؤية   املالحق الوعى  

-  ابتداء  -  علينا   لزاما   آان ،  بذلك   سلمنا   حنن   إذا ) ب 
 عرتاف املبدئىاال   حماولة ىف    الواقع   باألمر   القبول إىل  نسعى    أن 
. بآخر   أو   بشكل   اإلدمان ولو بلغ    التخدير ضبط جرعة ب  بضرورة 

 حلم   وضد ،  األشياء   طبيعة   ضد   يبدو   االعرتاف   هذا   أن   مبا  
 من   بد   فال الوعى،    تعميق ىف  والتمادى    النمو   باضطراد   اإلنسان 
 بالضرورة مرحلى    هو   عرتافاال   هذا   بأن   التسليم 

ىف   تكتيكية   خطوة سوى    ليس   االعرتاف   هذا   أن   ذلك ) جـ 
 الرؤية   من   احلد   بضرورة   التسليم   أن   حيث ،  ممتدة   اسرتاتيجية 
 مواد   باستعمال   االعرتاف يعىن    ال   التخدير   ضرورة يعىن    مبا 
 بتناسب   تسمح   وسائل   عن   البحث إىل    يدعو   ما   بقدر   آيميائية 
  . املختلفة   النمو   مراحل ىف    الرؤية   مع   القدرة 

 منظور   من   اإلنسان   منو إىل    ننظر   أن   يستلزم    إن هذا ) د  
خطى   شكل ىف    يسري   ال   اإلنسان   منو   أن   لندرك احليوى،    اإليقاع 
 الليل   تناوب   متناوب إيقاعى    جدل ىف  تطوره   يتم   وإمنا ،  سلسلم 
 غري   والنوم   احللم   وتناوب ،  واليقظة   النوم   تناوب ،  والنهار 
 يسري   أن   بد   ال   القدرة   آفاءة   مع   الرؤية   جرعة   وضبط ،  احلامل 
 مؤقت   ختدير إىل    حاجة ىف    اإلنسان   آان   فإذا  . اإليقاع   بنفس 
 حتصيل   مرحلة (  بذاهتا   مرحلة ىف  ،  الطبيعية   بالطرق ،  مناسب 
 حتريك إىل  أخرى    مرحلة ىف    حاجة ىف    فهو ، ) وترتيبها   املعلومات 
 متزايدة   جرعات   الستيعاب   اإلبداعية   قدرته   إطالق   خالل   من   موجه 
 مع   املتناوبة   البسط   مرحلة هى    وهذه (  والبعث الرؤى    من 
ىف الوعى    حتريك ىف  اإلبداعى    البسط   يتمثل ،  ) التحصيل   مرحلة 
     عليها   حصل الىت    املعلومات   تنظيم   حياول ،  مسئول   هادف   توجه 
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، اهلادئ   اجليد   بالتخدير   أمسيناه   ما   أثناء البشرى    الوجود
 بشكل   املدمن   إليه   يلجأ   قد الذى  الوعى    حتريك   يقابل   ما   اوهذ 
 اإليقاع   بانتظام   حتقق   هو   فإذا ،  وافتعاال   رقحاما   بآخر   أو 
 أن   ميكن حىت    اإلبداع   قدرات   بتنمية   له   االستعداد   مع احليوى،  
 هذا   مت   إذا , واملواجهة   ؤيةمنالر   املتزايدة   اجلرعات   تستوعب 
 بوسائل   حتريك   أو   تعتيم أى  إىل    حيتاج   ال   اإلنسان   فإن   وذاك 
 .خطرة )  أوعشوائية   طبية ( صناعية 

 :وقفة ووعود

بعد هذه املقدمة الىت طالت إىل مخس نشرات، نرجو أن تتاح
ة عملية،لنا فرصة تقدمي معلومات وتوصيات وتوجيهات وقائي

بقدر ما سوف نعرض حملات من حاالت حمددة، آل ذلك مرتبط
 .بثقافتنا أآثر فأآثر
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אא،אא–192 מ

 :متهيد

)2008- 2- 18علم هذا أم ماذا؟ ("ىف نشرة سابقة 
تساءلُت عن طبيعة ما ينشر ىف هذه النشرة، وفيها نبهت إىل

مع تعدد املناهج وتنوع" علم"اتساع مفهوم ما هو 
االختالفات اإلجيابية والسلبية، وبالتاىل، من باب أوىل،

ءل سؤاال متعلقا بالطب عامة،وجدت أن علينا أن نتسا
هل هو علم؟ أم مهنة؟: والطب النفسى بشكل أآثر ختصيصا

 )أم ماذا؟(أم فن؟ 

بكسر امليمم، خوفا من قراءهتا" (ِمَعلم"أنا أحب آلمة 
أحبها أآثر) مضمومة، آما أنىن أحب أن أعلِّم الصنعة أآثر،

 .من حىب لكلمة عامل

بال الناس ملا يقولهالحظت مؤخرا بل طول عمرى، أن استق
النفسيون عن النفس البشرية مبالغ ىف قيمته ، ألهنم حيسبون

هو العلم املتني –خاصة ىف وسائل االعالم –أن ما نقوله 
، واألمر ليس آذلك أصال، بل)أو النهائى: أخشى أن أقول(

وآتبت معظم "التفسري النفسى لألدب"إنىن رفضت منظومة 
باعتبار أن األدب "التفسري األدىب للنفس"نقدى من منطلق 

هو األسبق، ومنه نتعلم ماهية النفس أدق، ومن مث ميكننا
 .أن نعاجلها أفضل

حني زحف العلم عامة إىل الثقافة، وآان ينبغى أن يفعل،
ظومته، آاد حيتكر احلق ىف تشكيل الثقافة األحدث،ومع تضخم من

وذلك بتمادى الزحف إىل، وعلى، املنظومات املعرفية األخرى،
، وأنشئت له جلنة"الثقافة العلمية"يسمَى هذا التوجه باسم 

ىف اجمللس األعلى للثقافة شرفُت بعضويتها منذ أآثر من عشر
ر استطعت أن أتبنيسنوات وحىت اآلن، ومن خالل نشاطها املثاب

خطورة التداخل غري احملسوب، وأحيانا غري املسئول، بني العلم
وما بني منظومات وقنوات(والثقافة واخلربة والصنعة والفن، 

 .، وأيضا خطورة طغيان إحداها على األخرى)املعرفة عموما

ما جاء بالعنوان، وعالقته مبا   عن تصورى     بطرح   أغامر 
 : آما يلى"  العلمية   ةالثقاف "يسمى 
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:مقدمة

    : ابتداء   الزمة   أا   أشعر   أخرى   مقدمة   مثة

العملى   التسخري   آان   إذا   أنه   –منذ البداية –بباىل    خطر
املادى اليومى    السلوك   وتنظيم   تسهيل ىف    العلم   ملعطيات 
 ريتسخ   فإن )  الالحقة (  التكنولوجيا يسمى    ما    هو   الظاهر 
 الوجود   مستويات   وتنظيم   الناس وعى    تشكيل ىف    العلم   معطيات 
 املفهوم   هذا إىل  ينتمى    أن   ميكن )  الدماغ   مستويات   ذلك ىف    مبا (
 مستويات   بتنظيم أعىن    وال  ،" العلمية   الثقافة "املسمى    اجلديد 
 القادر   التنسيق أعىن    وإمنا ،  نيمع إيديولوجى  حمتوى  أى    الوجود 
 من   بأآربقدر   اليومية   احلياة    تـمارس لكى    الفرصة   إتاحة على  
  . واإلبداع   املوضوعية 

   وإسهامات   معطيات هى    ما "آان علّى أن أتساءل من موقع ختصصى 
 ثقافة   هو   ام   لتخليق البشرى  الوعى    تنظيم ىف    النفسية   العلوم 
   فاملستقبل؟   احلاضر   وتشكيل   اإلبداع   حلرآية   مناسبة   معاصرة 

 أعيد اآتشاف أوجه    - وأنا أحاول أن أجيب  -  وجدتىن 
 هو   ما   تعيق   أن   ميكن والىت    النفسية   العلوم يسمى    فيما   القصور 
 ليس  -   تبينت أنىن    لكذ باملعىن الذى قدمته حاال،   علمية   ثقافة 
 ال   النفسية   بالعلوم يسمى      ما   معطيات     أن  -  مرة آما ذآرت   ألول 
وبالتاىل ،  النفس   ملعرفة   التواضع   شديد   إسهاما   تكون   أن   تعدو 
 مساعدا   عامال   منه   أآثر   معوقا   يكون   قد   قيمتها ىف    املغاالة   فإن 
نفسى   وجدت   وهكذا ،  سالفا   حددناه   أن   سبق   مبا الوعى    تشكيل  ىف 
 منه   أآثر ينبغى،    ال   ما على    بالتأآيد   اجملال   هذا ىف  دورى    أحدد 
  : ذلك   بعض   وإليكم ، ينبغى   ما على    بالتأآيد 

 من النفسى،    الطب   ذلك ىف    مبا ،  النفسية   العلوم   مازالت  : أوال
 ومن ، ) اآلن حىت    السائد   باملنهج (  احملكمة   غري   الناضجة   غري   العلوم 
وعى على    وصيا   مرجعا   بإعتبارها   معلوماهتا   تؤخذ   أن  ينبغى   ال   مث 
 ، ومع   متاما   متواضعة   حدود ىف    إال ،  لسلوآهم   مفسرا   أو   الناس 
 واملعتقد الديىن  الوعى    تنوع   ذلك ىف    مبا ،   الثقافات   اختالف 
إىل   احلاجة   تصبح ،  املختلفة   واملعرفية   البيئية   والظروف الديىن  
  . وإلزاما   إحلاحا   أشد   النفسية   املعارف   مصادر   توسيع 

الوعى   تشكيل ىف    نساهم   وحنن   الواجب،   أوجب   إن  : ثانيا
 بتعبري وأعىن  ،  املعاصرة   احلياة "  نـَْفـسـَنـْة "  من   حنذر   نأ املوضوعى،  
ىف   املبالغة ) =  Psycholization  أو  Psychiatrization(  َنْفَسَنة 
 مظاهر     تفسري ىف    النفسية   واملصطلحات   والرطانة   اللغة   استعمال 
 هذه   ألن ،  واإلبداع   السياسة   جماالت ىف    وخاصة ،  البشرى   السلوك 
 بإحلاح   الناس   يطلبها الىت    املباشرة   النفسية     التفسريية     احلاجة 
 هلا   يستجيب   مث ،  نية   وحسن   بسطحية   اإلعالم   فيسايرهم ،  واستسهال 
 إما ،  واإلمالء الفتاوى ب   النفس   علماء   وبعض   النفسيون   األطباء 
 نظرية   تتبع   أا   أو ،  السلوك   من   حمدودا   جانبا   تتناول   أا 
–غالبا  –هى    ذلك   بعد   مث النفسى،    الطب   أو   النفس   علم ىف    بذاهتا 
 عن   ناهيك  ، حمكمة   معلومة   منها   أآثر   لصاحبها "  نظر   وجهة "
إىل   أقرب "  نفسية   معرفة "  هو   ما   جيعل الذى    الغالب   يحالتسط 
 . املنطق أحادى  اخلطى    والتفسري   واإلرشاد   النصح 
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 ما هو املمكن؟

 ذلك ىف    مبا  -  عامة   النفسية   املعارف   تضيف   دعونا ننظر آيف
عامة، وثقافة   ثقافة   هو   ما إىل   - النفسى    والطب   النفس   علم 

 .  خاصة علمية

 حماوالت   حنو   للتقدم   مصراعيه على    الباب   فتح ينبغى   : أوال
  . املعرفة   روافد   آل   من "  النفس   معرفة "

 هذه   من   نريدها الىت    األهداف   حتدد   أن ينبغى   : ثانيا  
 اإلبداع   وإطالق   املوضوعية   وتأآيد الوعى    لتنظيم   املعرفة 

 هذه   حتقيق   عل   القادرة   الوسائل   حتدد   أن ينبغى   : الثاث
التلقى،    سبل   أفضل على    التدريب على    بالعمل    األهداف 
 أآثر    اإلبداع   دورية   وإطالق ،   اللغة   مرونة على    والتأآيد 
 مشكوك   منهج   من   صادرة   مهزوزة   معلومات   تقدمي على    الرتآيز   من 
 قدمت   إذا   وخاصة النفسى    الطب   أو   النفس   علم   اسم   حتت   فيه 
  . احلق   وآأهنا "  ُوْثقانية "  بطريقة 

على   بالرتآيز   ينبغى أن يهتم   عامة  االرتقاء بالثقافة  إن
 احلياتية   املوضوعية   حتقق الىت    البشرية   األداة   تنمية ىف    اإلسهام 
 أن   ذلك ،  اليومية   احلياة ىف    آمنهج  " العلمى   التفكري "  بتنمية 
 أن   نتصور   أال   هو  - املراحل   آل وىف    بل  -  هذه   مرحلتنا ىف    األهم 
 فقط    هو :  اجلامعات ىف  وحىت     األحباث   معامل ىف  "  العلمي   البحث "
العلمى   التفكري العلمى،    املنهج    فيه   نتبع   نأ ينبغى  الذى  
 وهو  ، التجريب ىف    أو   املعمل ىف    املمارسة   منهج   وبعد   قبل  يأتى  
 آل وعلى    موقع   آل ىف  جيرى،    أن ينبغى    أو جيرى،  يومى    سلوك 
 تكون   وقد  ،  حمدودة   ممارسة   فهو العلمى    البحث   أما مستوى،  
ىف   لدورها   بالنسبة ،  خاصة   بلدنا ىف    األحيان   من   آثري ىف    هامشية 
  . الناس وعى    تكوين 

 هو   وال ،  بذاته   ظاهر جتريىب    مبنهج   يرتبط   ال العلمى    التفكري
 خلف   القاإلنغ يعىن    هو   وال ،  احملدودة   املادية   املعطيات على    قاصر 
 حيقق   ما   آل إىل    ميتد   هو   وإمنا ،  اإلحصاء   وأرقام   املعامل   نتائج 
  . املعرفة   موضوعية 

 روافد   من   تتحقق   بالذات   جمتمعنا ىف    املعرفة   موضوعية
 تعسفية   علمية   باختزاالت   وليس ،  ومتكاملة   متوازية   معرفية 
 موضوعية   أن   آما ،  باإلحصاء   عوملت   أو   معمل   من   خرجت   أهنا   جملرد 
تارخيى أصبح ماضيا   حدث   من   وال   جامد   نص   من   ُتستمد   ال   املعرفة 

 !اليعاد، وإن آان يستعاد لنقرأ من جديد

 املنهج    من   املستقاة   احملكمة   للمعلومات   تكون   ذلك وعلى   
الوعى   آشف   من   الواردة   للمعلومات الىت    األمهية   نفس يىب التجر 
 األعمق   الرافد إىل    باإلضافة   هذا والفىن،  األدىب    بالتحريك 
   وربه    اإلنسان   بني   السليمة   العالقة   من   الواردة   للمعرفة 
 .، واحتسابا إميانا 

 أجبدية يستقى    ما   بقدر   اموضوعي   عارفا   اإلنسان   يصبح
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 واإلبداع ، العلمى  اإلبداع (  الثالثةالروافدهذهمنوجوده
هذا فضال ،) اإلمياىن   واإلبداع  -  وغريمها   واللون   باللفظ  -  التشكيلى 

  . مرتجم   باختزال   وليس   متناغم   بتكامل عن إبداع الذات، وذلك 

 علمية   لغة إىل   -  مثال -   دينيةال   اللغة   يرتجم   أن   حياول فالذى 
 الفروع ىف    األصول   حيشر   ولعله ،  األصغر ىف    األآرب   حيشر   أن   إال   يفعل   ال 
 رافدا   يغلق   هو   مث ،  احملدود إىل    املطلق   خيتزل   هو   أو ،  أحيانا 
  . اخلالق الوعى    نتكوي ىف     تصب الىت    املوضوعية   للمعرفة   مستقال 

على "  ديىن   نص "  وصاية   يفرض   أن   حياول الذى     فإن   آذلك
 اهللا   أنزهلا الىت    املعارف   أن  - ضمنا  -  ينكر   إمنا   علمية   معرفة 
 تكرمي   فيض   من هى  ،  رصينا   منهجا   ميارسون   وهم   عباده على  
. وعيه   أبعاد   وتعميق   معارفه   دائرة   وسيعبت   اإلنسان   إنسانية 
 العبادة   من   نوع   هو   املوضوعية   العلمية   املعارف   اتباع   وأن 
 املبدعني   بصرية   ينري   فائق ووعى    معارف   من   اهللا   أنزل   مبا   حكم   ألنه 
 مبدعة   عقول   عرب   موضوعية   معارف   من   اهللا   أنزل   مبا   حيكم   ال   ومن 
  . فطرته   خالف   فقد 

 إعادة ىف    العلمية   الثقافة ىف  النفسى    اإلسهام   دور يأتى    مث
 صقلها   مساندة وبالتاىل  ، " اللغة   وتأثري   طبيعة "ىف    النظر 
هى   تالوق   نفس وىف  للوعى،    املنظـم   الرائع   الرتآيب   باعتبارها 
 لتقوم يكفى    ال   وذاك   هذا   لكن ،  التواصل   إلمكانية   املتني   األساس 
 اإلسهام   أن   يبدو   وهنا واملعرىف،  الكياىن    بدورها   اللغة 
 اللغة   حتريك   ترشيد   جمال ىف    نشط   بدور   يقوم   أن   ميكن النفسى  
 اللغة   حيث  -الوعى    مرونة على    التدريب أى  ،  منوها   وتوجيه 
- متحرآا   حيا   آيانا   اللغة   تصبح ولكى  ،  تشكيله ىف  جذرى    أساس 
 العلوم   تسهم   أن ينبغى   -إبداعى    والتزام   مرعية   بأصول 
 معاصر   هو   مبا   الناس وعى    تشكيل   إعادة ىف    اللغوية   النفسية 
 الق؟خ موضوعى  

 تشكيل ىف    النفسية )  واملعارف (  العلوم   دور يأتى    مث   ·
 بوصفه   ال  ، لإلبداع   احلقيقية   املفاهيم على    بالرتآيز   الناس وعى  
 بشرية   طبيعة   بوصفه   وإمنا ،  حمدودة   فردية   ملواهب ،  خاصا   نتاجا 
، تنميتها   خالل   من   إال   بشرا  -  إنسان   آل  -  اإلنسان   يكون   ال 
 الفعل   يشمل   حبيث ،  اإلبداع   تعريف   إعادة إىل    األمر   حيتاج   وهنا 
، احللم   واستيعاب الوعى،    وتفجر ،  الوجود   ونوع اليومى،  
 رمزيا   تشكيال   املألوفة   صورته ىف  اإلبداعى    الناتج إىل    باإلضافة 
  . علميا   آشفا و أ

 توثيق ىف   - مصدر   آل   من  -  النفسية   املعارف   تسهم   آذلك   ·
 فحسب،   باحلواس   امللموس   باعتباره   ليس احلى،    بالواقع   العالقة 
 واخلارج   للداخل   املوضوعى   الوجود   باعتباره   وإمنا 
  . وامتدادمها 

 وجمال ،  حاضر   آكائن "  الزمن "  مع   لالتعام   فإن   وأخريا   ·
 اهتمامات   ضمن   يدرج   أن   ميكن   ما   أهم   من   هو ،  معا إرادى  
ىف   يقع   مث   ومن ،  املعاصر   اإلنسان وعى    تشكيل ىف  النفسى    اجلانب 
  . حاال   إليها   نشري الىت    اإلسهامات   جمال 
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  :القولإىلخنلصأننستطيعسبقماآلمن

 الثقافة   تنمية ىف    النفسية   املعارف    إسهام   إن  : أوال
 يكون   أال ينبغى    ما   لشعب احلى    الوجود   وتشكيل   املوضوعية 
 إن   بل النفسى،    الطب   أو   النفس   علم يسمى    ما على    قاصرا 
 تؤخذ   أن ينبغى    الفرعني   هلذين   اجملردة   احملدودة   املعطيات   أغلب 
 من   منهجها   وحملدودية   ناحية   من   نضجها   لتواضع ،  شديد   حبذر 
  . أخرى   ناحية 

على   يرآز   أن ينبغى    النفسية   املعارف   إسهام   إن  : ثانيا
 يتحقق حىت    وذلك "  للحياة احملتوى    آم "على    وليس "  احلياة   آيف "
 من   امتلك   وما   معارف   من   اإلنسان   حققه   مبا   خليق بشرى    وجود 
يلقى    أن ينبغى   " نقرأ   آيف "على   -  مثال  - فالرتآيز .  أدوات 
 ورمبا   ،" نقرأ   ماذا "على    للرتآيز    نوليه الذى    االهتمام   نفس 
  . أآثر 

 املعطيات   من   االستفادة   ضرورة إىل    تدمي   ذلك   إن  : ثالثا
وعى   بتشكيل   خيتص   فيما   واملناسبة   املعاصرة   والتقنية   العلمية 
 العصر   مسرية   مع   التناسب   من   درجة   لتحقيق   املعاصر   املواطن 
 : من   آل   تنمية على   -  الوسائل   بكل  -  بالعمل   وذلك   وإجنازاته 

 العقل   وتدريب    تنمية النقدى املتجدد، مع    اإلدراك )  أ (  
  .النقدى 

  . اللغة   وحرآية   ومرونة   ورصانة   إحكام على    احلرص )  ب ( 

 جنبا (  الوجود   ونوع اليومى    الفعل ىف    اإلبداع   تنمية ) ج ( 
  ). الرمزي  التشكيلى    اإلبداع   إنتاج   مع   جنب إىل  

واخلارجى   الداخلى   بالواقع   العالقة   ترتيب   إعادة )  ء (
  . متناه   غري   امتداد    حالة ىف     ومها 

، أيضا   متناولنا ىف  ،  فاعل   آمتغري   الزمن   مع   التعامل )  هـ ( 
  . قادر إرادى    دور   تشكيله ىف    لنا    أن أى  

 : وبعد

ا آنا حنذر من طغيان منظومة معرفية على بقيةإننا إذ
املنظومات سواء آانت علمًا رصينا، أو تفسريًا دينيا ليس

فعلينا أن حنذر) فالدين هو املقدس وليس التفسري(مقدسا 
بنفس القدر من هذه املوجة السائدة الىت تدخل تعبري التفسري

ناس النفسى ىف آل شئ من أول لون حجرة املائدة حىت إحراق
غزة بال متييز بني طفل، وشيخ، وحمارب، وآمن، إحراقهم مجيعا ىف

 "يتفرج"احملرقة اجلارية حتت مسع وبصر العامل وأغلبه 

 مثل هذه التفسريات تصل أحيانا إىل التربير والتسويغ،

ما الذى يفيد أو يفسر أن نقول إن ما يفعله 
ادهتا، أىفاالسرائيليون ىف غزة وغري غزة هو دليل على جنون ق

 . هذا تفسري ملا جيرى؟ أم أنه إهانة للمرضى واملنطق معا؟

 . واألمثلة غري ذلك آثرية
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  :ملحوظة

عن" سر اللعبة"غدًا وبعد غد سوف ننشر حلقة من حلقات 
، وقد فضلنا أن ننشر"لعبة الضحك"، هى "احلق ىف الفرحة"

نفس األلعاب اليوم، لندع القارئ يستعد هلا بتجربة اإلجابة
لعبة("شها، أو يطلع عليها ىف املوقع عليها قبل أن نناق

 .والدعوة عامة )2004-2-20" برنامج سر اللعبة" "الضحك

 : 1+ األلعاب العشرة 

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية دا انا: اللعبة االوىل
 ..........ساعات وانا باضحك

أنا أخر مرة ضحكت من قلىب: الثانيةاللعبة 
 .........آانت

!!أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى ده: اللعبة الثالثة
 .......دا أناعلشان اضحك الزم

طبعا الزم احب اضحك مهما آان ماهو: اللعبة الرابعة
 ........أصل املسألة

اىن ناسى مهومى او  مش معىن إىن باضحك: اللعبة اخلامسة
 لناس هو يعىن قلة الضحكمهوم ا

انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق: اللعبة السادسة
 ..بيضحك مع اىن ساعات   اللة قال اية

الواحد نفسة يضحك حبق وحقيق أصل أنا: اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى االول قبل ماأصدق أىن: اللعبة الثامنة
 .........قادر أضحك، أصل أنا 

 ......أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :لعبة إضافية

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن: اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن، ماهو أصل يعىن

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت!!! أله بقى: اللعبة العاشرة
 ..............لو 

أضفت الالحقة، ألن التكنولوجيا ليست دائما تطبيقا -
مليا ملنجزات العلم، فهى قد تسبقه، وبالتاىل تكونع
 "تكنولوجيا سابقة"
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 :مقدمة

مثل أية: بدأت هذه النشرة تتكشف عن ما مل يكن ىف حسباىن
ن خالهلا ما هو أهمورطة اعتدت أن أضع نفسى فيها، فأآتشف م

 !من الدافع إليها غري دور الصدفة، واملفاجآت األخرى

بالنسبة لقراءة هذه األلعاب آتابًة هكذا، آنت أحسب
()أننا سوف تؤدى املهمة األساسية الىت وجدت نفسى فيها 

مهمة حتريك الوعى، وإذا هبا تتكشف عن تناول قضايا ىف
قد واإلبداع، آل هذاالثقافة والنفس والعلم والرتاث والن

آان واردا بشكل ما، لكن األهم ىف هذه اللحظة، هى أهنا
 .ىف املنهجتكشفت ىل أيضا عن إضافات واقرتاحات 

هذه األلعاب الىت راحت تتخلق لنا، وبنا، ومّنا، خالل
العالج اجلمعى طوال مثان وثالثني عاما هى الىت جنحت نسبيا ىف

لذى مازال حممد إبىن قلقاا" (تعدد الذوات"إثبات مفهوم 
، هذه األلعاب هى مبثابة)انظر بريد اجلمعة القادمة: بشأنه

، وهلا فائدة"امليكرودراما"، أو قل الـ "امليىن دراما"
عالجية واضحة، لكن من الناحية النظرية وفيما يتعلق
بالرتآيب البشرى، تبني لنا من خالل هذه النشرة آيف ميكن أن

اب مع األسوياء إىل إعادة النظر ىف ما يسمىهتدينا هذه األلع
هل تذآرون ما أثارته لعبة الذل منذ". (الوظائف النفسية"

 !!) اسبوعني فقط؟

بالنسبة للعبة اليوم، ها هى تالمس موضوع الوجدان
، وقد قدمُت ىف)الذى يسمى أحيانا بالعواطف أو االنفعال(

وضعت له نظريةآيف شغلىن هذا املوضوع حىت  linkنشرة سابقة 
 . 1974منذ سنة  –مل تنشر بعد  –بأآملها 

 :لعبة اليوم تقدم تساؤالت متعلقة هبذا املوضوع مثل

 هل هناك فرق بني آل من الضحك والفرحة والفرح؟ 

 وهل الضحك هو نقيض البكاء؟ 

 وهل الفرح هوعكس احلزن؟ 

 وهل ميكن أن جيتمع الفرح مع احلزن؟ 
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 وما عالقة الفرح بالسخرية؟ 

 بعالقاتنا ببعضنا البعض؟  وما عالقة آل هذا

 باآلخر؟  أعىن بالعالقة

أآتب هذه املقدمة بعد انتهائى من قراءة اللعبة الىت مل
 . ُتِجب أية إجابة حامسة عن أى من هذا

 !وهل العلم يكون علما إال إذا مل يصل إىل إجابات حامسة مغلقة

 .هيا بنا

 األلعاب اخلمس األوىل لنشرة اليوم

لضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أناا: اللعبة األوىل
 ..........ساعات وانا باضحك

أنا آخر مرة ضحكت من قلىب: اللعبة الثانية
 .........آانت

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى: اللعبة الثالثة
 .......، دا انا علشان أضحك الزم!!ده

طبعا الزم اضحك مهما آان، ما هو أصل: اللعبة الرابعة
 ........لةاملسأ

مش معىن إىن باضحك اىن ناسى مهومى او مهوم: اللعبة اخلامسة
 ...الناس هو يعىن قلة الضحك

* * * * 
 : الضيوف املتطوعون

 ؟:والء
 ؟:شريف
 ليسانس آداب عرىب: حممود

 طبيبة : رانيا. د

 باإلضافة للدآتور حييى

* * * * 
ناالضحك حاجة والفرح حاجة تانية، دا أ: اللعبة االوىل

 ..........ساعات وانا باضحك

حاجة والفرح حاجة تانية دانا  الضحك يا شريف: والء
 ممكن أعيط.... باضحك،  ساعات وانا

داناالضحك حاجة والفرح حاجة تانية  يا حممود: شريف
 ساعات وانا باضحك بيتهيأىل إن أنا فرحان جدًا

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية :يادآتورة رانيا: حممود
 دا أنا ساعات وانا باضحك ببقى مبسوط جدا جدا

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية يا دآتور حييى: رانيا.د
 دا أنا ساعات وانا باضحك ببقى خمبية حزن آبري

  
 اويــــــــــالرخ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1490



א  11I03I2008א –א

داالضحك حاجة والفرح حاجة تانية  عزيزى املشاهد:حييى.د
 أنا ساعات وانا باضحك ببقى مستغرب 

 )اآلن(املناقشة 

 ):ة املشارآني عقب آل لعبةوتشمل تعقيبًا واقتطافات من مناقش(

يبدو هنا أن اللعبة مل تنجح بدرجة مناسبة ىف التفرقة
بني الضحك والفرح، الفكرة الىت تبدو أن مصمم اللعبة آان

 . يهدف لكشفها مل تصل إىل أغلب املشارآني

مث أنىن ال أخفى أنىن أفرق أيضًا حىت بني الَفرح والفرَحْة، ال
ط لفظ الفرح عندى بالُعْرس والزفةأعرف ملاذا، أحيانًا يرتب

ورمبا ىف(واهليصة، ىف حني أن الفرَحة هى اتساع ىف الصدر 
أو ،"روح يابىن اهللا يفّرحك"، حني مسعت من أمى دعوة )الوعى

فرحت، وعرفت أن" ربنا يفَّرِحْك"أمنية من صديقة لصديقة أنه 
عنه وأنت" يفرحك"األمر خيتلف حىت وأنت تستعمل الفعل 

،اسم" الَفَرْح"، يبدو أن "الفرحة"، و"الفرح"تعمل االسم تس
 "!!عالقة"، ىف حني أن الفعل يَفّرح فهو "حَدث"فهى  الَفْرحةأما 

هبا عن إحباط مبدئى عن  آل هذا مقدمة رمبا اصّبر نفسى
 .حتقيق القصد من اللعبة آما تصورته

هبعد هذحييى .دبدًءا بالدهشة الىت أبداها ىف املناقشة 
..أنا استغربت يا شريف مثًال على إنك بتقول: "اللعبة قائال

حييى.شريف د، فينبه "دا انا ساعات وانا باضحك بابقى مبسوط
ألىن مش داميًا أو آنت متصور إن الضحك الزم يبقى"..شارحا أنه 

ىف عمقها ُتنبه أن الفرح شريف، وآأن إجابة "مرتبط بالفرح
أنا" شريف، ويضيف "دائمًا"وليس " ساعات"يصاحب الضحك 

 ".جديد، إن مش بالضرورة آل واحد بيضحك يبقى فرحان..جاىل

عقب بعد ذلك تعقيبا مهما، أرحُب به حممودآما أن 
أنا وصلتىن: "أحيانًا أآثر من حتديد ما وصله باأللفاظ، قال

 .واليزيد حييى.د، فيوافق "حاجات بس مش عايز أقوهلا

هو حممودنالحظ أن  اآلنستجابات بالرجوع إىل مناقشة اال
الذى قال أنه دائمًا يكون مبسوط وأآد أنه مبسوط جدًا جدًا،

، مع أنه مل يعقب بعد اللعبة إال بأنهشريفرمبا ىف نفس اجتاه 
 .رفض أو عجز عن التعبري عنها" حاجات"قد وصلته 

أقرتا بعض املفارقة بني الضحك والفرح والء، و رانيا
،"ممكن أعيط" :والء) ت هتدف إىل تعريتها اللعبةرمبا الىت آان(
، ال أرجح أن"وانا باضحك بابقى خمبية حزن آبري" رانيا.ود

هو جمرد أن الدموع تطفر من عينيها من والء) عياط(بكاء 
مبعىن احلزن، أما" ممكن أعيط"فرط الضحك، بل وصلىن تعبري 

 ة حلزنيكون تغطي -أحيانا–فقد أآتشفْت أن الضحك  رانيا.د

ليست جاهزة الوضوح، فأنا مل أفهم حييى.دآبري، استجابة 
، وال حىت اآلن، رمبا هو ال يسمح لنفسه بالضحك الطليق،دهشتًه

فإذا ضبط نفسه متلبسًا به تعجَّب، فهو ال يرفضه، وال يقلبه
 .!!دهشته: غما، لكنه رمبا ال يتوقعه، أو ال يسمح به، ومن هنا
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* * * * 

 .........من قلىب آانتأنا آخر مرة ضحكت : اللعبة الثانية

آانت من فرتةأنا آخر مرة ضحكت من قلىب  يا والء: شريف
 آبرية قوى، ومش عارف أضحك

آانتأنا أخر مرة ضحكت من قلىب  يا دآتورة رانيا: والء
  2004مارس 20يوم 

آانت منأنا آخر مرة ضحكت من قلىب  يا حممود: رانيا.د
 أمجل حلظات حياتى

آانت مشأنا آخر مرة ضحكت من قلىب  يا دآتور حييى: حممود
  متذآرها خالص

آانتانا آخر مرة ضحكت من قلىب  عزيزى املشاهد: حييى.د
 امبارح وأنا بقرا حاجة

 املناقشة

ميكن الرجوع هلا مكتملة(ما وصلىن من املناقشة بعد اللعبة 
يبدو أن   .آان أآثر داللة من االستجابات ىف ذاهتا) ىف التسجيل

هو أقرب إىل الفرحة منه إىل الضحك، حددْت" كت من قلىبضح"تعبري 
تارخيا بذاته مل نسأهلا عن ما آان ىف هذا التاريخ،" والء"

اآتشفت اآلن أنه آان اليوم السابق للتسجيل، ومل نسأل آنذاك
 .عن سبب الضحك، مل يكن هذا مطروحا وال ينبغى أن يطرح

مث أردف) قوىمن فرتة آبرية (فتح املدة على اآلخر  شريف
، هل آان يعىن أنه مل يعد قادرا على"ومش عارف أضحك"أنه 

 الضحك من قلبه أصال؟

، برغم أهنا مل حتدد وقتا بذاته، إال أهنا أقرترانيا.د
، وال نستطيع أن نؤآد أو ننفى"آانت من أمجل اللحظات"أهنا 

 .أن استجابتها تعىن ندرة ذلك حىت أمكنها حتديده هبذه الدقة

ىف حممود(ميكن أيضا أن نستنتج أن االنبساط جدا جدا، أن 
ليس له عالقة بالضحك) ىف نفس اللعبة وشريفاللعبة األوىل مثال، 

من القلب آما يبدو ظاهرا هنا، ورمبا هذا يؤآد االفرتاض أن
 الضحك من القلب هو أقرب للفرحة آما افرتضنا ابتداء 

رابة، فكيف يأتىفبدا ىف استجابته شئ من الغ حييى. دأما 
الضحك من القلب أثناء القراءة، أنا أعرفه قليال، وهو عادة

عن ذلك - حرفيا  –اليقرأ نكتا مثال، لكن دعونا نسمع تعقيبه 
   : قال) وميكن الرجوع إليه ىف التسجيل(عقب اللعبة مباشرة 

إمبارح أنا مش عارف هى آانت ضحكة وال فرحة، أنا"
آنت بقرا حاجة انبهرت.فة معينة أنا فرحت من معر.أتلخبّط 

بيها خالص، وفرحت فرحت، بس مش عارف ضحكت وال أل، مش فاآر
هو الواحد ملا بيضحك من قلبه بتبقى فرحة باين، مابتبقاش.

ضحكة من الوش، دى برضه أآتشفتها دلوقىت، اآتشفت إن
 .املعرفة بتفّرح وإن الضحك من القلب فرحة
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هو" الضحك من القلب"ميكن االنتباه هنا إىل أن تعبري 
مل يستعمل آلمة ضحك وال حييى. دأقرب إىل الفرحة خاصة وأن 

مرة ىف تعقيبه بعد اللعبة مباشرة، وهذا قد يفسر
، وهو يشكك..... استجابته، هو استعمل آلمة فرحت، فرحت 

مابتبقاش"، ويردف "مش عارف ضحكت وال أل"أنه ضحك حني قال 
 ..."ضحكة من الوش

أن مث نوعا من املعرفة ميكن أن: "اإلضافة األخرى هنا تقرتح
، وهذا مطروح لفحص القارئ ومراجعته، ليس"يكون مصدر فرحة

فقط ىف مثل هذه األلعاب، هو حر، يعملها آما يرى، وخيترب
 . الفرض بنفسه

* * * * 

!!اضحك ازاى وانا شايف اللى جارى ده: اللعبة الثالثة
 .......دا أناعلشان اضحك الزم

دا!! دهأضحك ازاى وانا شايف اللى جارى  دحممويا : والء
 يكون جوايا اآرب بكتري من الضحكة دى أنا علشان أضحك الزم

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى دآتور حييىيا : حممود
 دا أناعلشان اضحك الزم اصلح اللى قدامى !!ده

أضحك ازاى وانا شايف اللى يا دآتورة رانيا: حييى.د
 شان اضحك الزم ادور على معجزةدا أناعل!! دهجارى 

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى يا شريف: رانيا. د
 دا أناعلشان اضحك الزم ابطل اربط ضحكىت بالفرحة!! ده

أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى املشاهدصديقى : شريف
دا أناعلشان اضحك الزم اآلخرين يشارآوىن ىف الضحك وده!! ده

 مش وارد ومش حاصل

  اقشةاملن

االستجابات ىف هذه اللعبة تبدو متفقة أآثر مع االجتاه
الذى بدا أن احللقة آلها ترمى إىل آشفه، ألن اللعبة تبدأ
مبا حيول دون الضحك بتحويل االنتباه إىل آالم الواقع ومرارته

 بوجه خاص، 

فنجدها مازالت منتبهة إىل أن اللعبة جنحت برانيانبدأ 
الزم أبطل": والفرحة قالت بعد اللعبةىف التفرقة بني الضحك 
فأتاحت لنا أن نستنتج أهنا ميكن أن"، "ربط الضحك بالفرحة

تضحك برغم اجلارى، لكن يصعب عليها أن تفرح، االجتاه العام
بدا أنه َقبَل التحّدى، فلم تعجزه رؤية اجلارى أن يواصل
اإلحاطة به دون أن ينكسر أو يقلبها غمَّا حىت لو مل يضحك

رمبا(أعلنت أهنا حباجة أن تكون داخلها أرحب  والءاآلن، 
جوايا أآرب"حىت يستوعب احتمال الضحكة برغم اجلارى، ) أقوى

حفزته املفارقة أن حيدد دوره حممود، "بكتري من الضحكة دى
 باآلخرين: طلب االستعانة شريف، )رمبا(لتصحيح اجلارى، فيضحك 
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ان، مع أنه استبعد إمك"اللى جارى"على صعوبة ما يصله من 
فقد اعترب أنه حييى. د، أما "وَدْه مش وارد ، ومش حاصل"ذلك 

حيتاج معجزة ليتمكن من الضحك برغم ما يرى، فإما أنه يرى
اجلارى حبجمه احلقيقى الذى حيتاج معجزة تسمح له بالضحك،

ويبدو أنه مقرتن(وإما أنه يأمل ىف نوع خاص من الضحك 
لعله يأمل ىف فرحة ال، )بالفرح عنده مما يزيد األمور صعوبة

ُتلغى اجلارى، وإمنا تتحمله وحتيط به وتظل قادرة على أن
 تصدر خالصة دون إلغائه، فهى املعجزة، 

حممودقول  حييى. دأثناء النقاش بعد اللعب مباشرة قارن 
ومل" أدور على معجزة": بقوله هو "الزم أصلح اللى قدامى"

 . جع عن طلب معجزةبالتفاؤل السهل، وال هو ترا حمموديتهم 

رجح أنه جاد، حممودبالرغم من هذا الفرق إال أن تعقيب 
فقد راح يؤآد على ترآيزه على دوره ىف تغيري اجلارى وهو

اللعبة دى حرآت ّىف إىن الزم أحس أنه الزم حيصل تغيري.. "يقول 
أنا فرحت بيك ملا قلت أنا"حييى .دفيعقب " عشان أقدر أضحك

، الزم أغري"أنا دلوقىت الزم أغّير".. ودحمم، فيكمل "حاغري
 .عشان أقدر أضحك

* * * * 

طبعا الزم احب اضحك مهما آان، ماهو أصل: اللعبة الرابعة
 ........املسألة

طبعا الزم احب اضحك مهما آان، ماهو أصل والءيا : شريف
 املسألة لو فضلت آده هاتبقى وحشة قوى قوى

أصلماهو اضحك مهما آان، طبعا الزم  حييىيا دآتور : والء
 املسألة اىن الزم يكون فيه أمل

أصلماهو طبعا الزم اضحك مهما آان،  يا حممود: حييى. د
 املسألة آده مش نافعة

ماهوطبعا الزم اضحك مهما آان،  يا دآتورة رانيا: حممود
 املسألة آده مش ناقصة نكدأصل 

،طبعا الزم اضحك مهما آان عزيزى املشاهد: رانيا. د
 املسألة ربنا موجودأصل ماهو 

 املناقشة اآلن

احلق.. احلق ىف "تؤآد على مبدأ  - بصفة عامة –معظم األلعاب 
سواء آان احلق ىف شئ حتبه أو تبغضه أو حىت ترفضه، َثمَّ حق .."ىف 

 .لنا أن حنزن، وأن نغضب، وأن خناف، فما بالك ىف حقنا أن نضحك 

 . جتاه بشكل ما هذه اللعبة الرابعة أآدت هذا اال

بصفة عامة، وبرغم ما جاء ىف األلعاب الثالثة السابقة،
، فمازال ىف مقدورنا،"مهما آان"فقد أقر اجلميع هنا أنه 
رمبا مع تدرج اللعب رجحت آفة أن(ورمبا من حقنا، أن نضحك 

  لو فضلت آده حاتبقى وحشه" شريف) أن نفرح: نضحك مبعىن
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لة آده مشاملسأ: "حييى.د، "الزم يكون فيه أمل: "والء، "قوى
أظن يقصد لو حرمنا أنفسنا من حق الضحك بسبب(، "نافعة

، وختتتم"املسألة آده مش ناقصة" :حممود، ")مهما آان"
، ومل أتذآر اآلية الكرمية الىت"ربنا موجود: "بأن رانيا.د

، والىت تؤيد هذا احلق ىف عمق جذورهرانياحضرتىن من استجابة 
 ". ا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقىَطَه َما َأْنَزْلَن"  :إال اآلن

احلق ىف آل ما هو طبيعة"يبدو أن هذه اللعبة حرآت فكرة 
 بشرية بسيطة حىت ولو بدت مكوناهتا من بعيد متناقضة بشكل ما،

حني وصلنا إىل هذه املنطقة، مرورا برؤية الواقع، وىف نفس
رحة،الوقت االعرتاف باحلق ىف الضحك برغم ذلك، بل احلق ىف الف

بشكل مباشر مبا يدل على أننا رانيا.وبإمكانية ذلك، عربْت د
اقرتبنا بذلك من تعرية أآثر من منطقة ىف نفس الوقت، عربت

،"أنا جاىن إحساس إىن بقيت حمملة قوى، أنا حاّسة بتقل: "بقوهلا
املوضوع تقيل قوى، فيه حاجة، مش حاسة إن احنا الزم"مث أردفت 

ا حاسة إن آن اآلوان إننا نضحك واحناأن"، "نضحك آتري وبس
مع أنه مل(، رمبا ليحقق فرضه البدئى حييى. د، فيتدخل "فرحانني

آه، يعىن برتبطى الضحكة"فيقول ) - غالبا –يقصده حتديدا 
مش قادرة أنسى إن احنا بنضحك" رانيا.د، فتقول !"بالفرحة

النية إنبتفكريىن باللعبة األو" حييى.د، فريد "واحنا مش فرحانني
الضحك غري الفرحة، الفرحة الظاهر اهنا قيمة عميقة جدا، إمنا

أنه آن األوان ليمارسوا والء، مث حممودالضحك من ّبره، ويعقب 
اللعبة دى.. " عّقب قائال  شريف. احلق ىف الضحك بطريقة أخرى

 ،"عمقت مفهوم بيتهيأىل إن الضحك ضرورة بشرية

،..."متنيت الضحك "دت حسيت إن الفرتة اللى ع: "حممود
بنفس.. أنا حارجع لورا " والء، فتعقب "آفاية بقى نكد"

 .حممودالطريقة اللى قال عليها 

وآأن اللعبة نبهت فعال إىل الفرق بني ضحك ظاهر عابر،
 .وبني فرحة ممكنة، نابعة من حق أعمق

* * * * 
مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى أو مهوم: اللعبة اخلامسة

 ..الناس هو يعىن قلة الضحك

إىن ناسى مهومى أو مهوم مش معىن إىن باضحك  شريفيا  :حممود
 ! هو يعىن قلة الضحك هاتعمل حاجةالناس، 

إىن ناسى مهومى   مش معىن إىن باضحك رانيايا دآتورة  :شريف
معناها إن احلياة هاتتوقف، هو يعىن قلة الضحكأو مهوم الناس 

حاتستمر وتسري، والدنيا هاتفضل لكن فيهأنا رأىي إن احلياة 
 .من الضحك ما يبكى، أنا أسف أو من اهلموم ما يضحك

إىن ناسى مهومى أو مهوم   مش معىن إىن باضحك والءيا  :رانيا.د
 هى اللى هاتقربىن منك ومن الناس هو يعىن قلة الضحكالناس 

مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى أو دآتور حييى يا :والء
 مش هاختسر هو يعىن قلة الضحكمهوم الناس 
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مش معىن إىن باضحك إىن ناسى مهومى املشاهدعزيزى  :حييى.د
  .هاختفف عىن أو عنهم هو يعىن قلة الضحكأو مهوم الناس 

 املناقشة
حاولت هذه اللعبة أن تقوم بعملية فض اشتباك بني رؤية الواقع

بعد أن حّل حمل الضحك(ومشارآة الناس مهومهم، وبني احلق ىف الفرح 
أظن هذه اللعبة اخلامسة!!) فعال بعد أن وصلنا إىل اللعبة الرابعة

جنحت أن تنبه إىل أن احلرمان من الضحك، بزعم رؤية الواقع، أو
بزعم أن اآلخرين ليس لديهم ما يسمح هلم بالضحك أو بالفرحة، هذا

 .املوقف ليس هو املوقف اإلجياىب أو املطلوب

الىت والء، ما عدا استجابة االستجابات جاءت ىف هذا االجتاه
 .مل أفهمها، ومل أناقشها

اآتشف بوضوح أن احلرمان من الضحك هو بغري فائدة حممود
مل يقلها شريف، "!..يعىن قلة الضحك حاتعمل حاجة"عملية 

آان: بعد اللعب قالحييى . دبشكل واضح، لكن حني استوضحه 
انتبه إىل حييى. دقصدى هوه يعىن قلة الضحك حاحتل املشاآل، 

أنه لو حرم نفسه من الضحك فإن ذلك لن خيفف عن الذين تصور
رانيا. د أنه هبذا احلرمان إمنا يشارآهم، آذلك آان موقف

الىت بدت أآثر وضوحا وترآيزا على أن هذا احلرمان ليس
يعىن قلة الضحك هى".. بالضرورة إثبات ملشارآة حقيقية 

 ".اللى حاتقربىن منك ومن الناس

* * * * 
 وبعـد

حىت نكمل -إذا آان الزما–أفضل أن نؤجل التعقيب العام 
 .األلعاب غدًا

أن هناك فرقا بني –حىت اآلن بأى درجة –فقط لعلنا الحظنا 
 .الضحك والفرحة

 :األلعاب الىت سنكملها غدا هى :للتذآرة

انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق اهللا: اللعبة السادسة
 ..........ىن ساعات بيضحك مع ا  قال ايه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيقى أصل انا: اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى األول قبل ماأصدق أىن: اللعبة الثامنة
 .........قادر أضحك، أصل أنا 

 ........أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :اللعبة اُملضافة

مع حد يكون قريب مىن أنا نفسى أضحك: اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن ماهو أصل يعىن

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت! اله بقى: اللعبة العاشرة
 .......لو

املفروض أن أقول وهبت عمرى هلا، هذا لو آنت آتبت - 
  هل رأيت الفرق؟!! هذا الكالم منذ عام
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انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق اهللا،:اللعبة السادسة
 ..........بيضحك مع اىن ساعات   قال إيه

الواحد نفسه يضحك حبق وحقيق أصل انا: اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن: اللعبة الثامنة
 .........أصل أنا  قادر اضحك،

أنا ينفع أضحك من قلىب حىت: اللعبة املضافة
 ..............لو

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن: اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن، ماهو أصل يعىن

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت! أله بقى: اللعبة العاشرة
 ..............لو 

***** 

 : الضيوف املتطوعون

 ؟؟: الءو

 ؟؟: شريف

 ليسانس آداب عرىب: حممود

 طبيبة : رانيا. د

 باإلضافة للدآتور حييى

***** 

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، قال:اللعبة السادسة
 ....بيضحك مع اىن ساعات   إيه

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق حييى،يا دآتور : شريف
 ت بشوفة هو االضحوآةإىن ساعابيضحك، مع   اهللا، قال إيه

انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، حمموديا : حييى/د
 إىن ساعات ببقى قاسى ىف السخريةبيضحك مع   قال إيه
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انا باآره اللى بيتمسخر على خلق اهللا، رانيايا دآتوره  :حممود
 إىن ساعات ببقى حزين من اللى بيعملة ده بيضحك مع    قال إيه

خر على خلقانا باآره اللى بيتمس والءيا  :رانيا. د
 إىن ساعات بتمسخر على نفسى بيضحك مع   اهللا، قال إيه

عزيزى املشاهد انا باآره اللى بيتمسخر على خلق :والء
إىن ساعات ممكن أضحك من قلىب ساعتهابيضحك مع   اهللا قال إيه

 ممكن آلنا نضحك من قلبنا . 

  )اآلن(املناقشة 

يهاالسخرية هى أقسى أنواع الضحك، أحيانا تصل ف
يقذف األطفال الضفادع"القسوة حد القتل، أقرأ املثل الصيىن 

، أحيانا"باحلجارة وهم يلعبون لكن الضفادع متوت جدا ال هزًال
، وليس فقط وهم يلعبون،"وهم يضحكون"أقرأ هذا املثل 

مصائب نفسية تصل إىل درجة املرض العضال حتدث نتيجة لسخرية
مر، خاصة الطفولة واملراهقةالذعة ىف مرحلة ما من مراحل الع

"مجاعية"يكون ذلك أقسى مايكون حني تكون السخرية 
 ، أثارىن هذا املثل الصيىن حىت آتبت فيه شعرا "علنية"و

هذه اللعبة السادسة رمبا عّرت هذه املسألة، آيف أن
الساخر قد الينتبه إىل مايفعل بالقدر الكاىف، يفعلها وهو

ه أو يعبث، أو ميازح، دون أنيضحك، وهو يتصور أنه يتفّك
 !يدرك مدى قسوته وإيذائه لآلخر

صياغة هذه اللعبة آانت خبيثة ألهنا عّرت السخرية إسقاطا
"لو أّىن أنا امتسخر أو أسخر"ومل حتدد  ،"اللى بيتمسخر"

رافضا، أو" موقفا"اختذت من الساخر  شريف وحمموداستجابة 
مع إنه هو" :أرجع السخرية إىل الساخر شريفناقدا، 
نقٌد(، "ببقى حزين من اللى بيعمله: "قال حممود ،"األضحوآة

فقد أظهرت آيف أهنا ميكن أن تشارك والءأما استجابة ) فاتر
ىف السخرية، رمبا رغما عنها، هكذا قد ننسى أنفسنا ونطلق

مل ترفض السخرية، بل متادت ىف والءقسوتنا مجاعًة دون حساب، 
  ".الضحيةعلى "الضحك من قلبها 

انتبهْت إىل أن هذه السخرية قد تكون سخرية من رانيا. د
نفسها، لكن ذلك مل يكشف عن موقفها من قسوة السخرية من

 آخر، سواء قامت هى هبا أم حكمت على من يقوم هبا 

انتبه إىل موقفه الساخر عموما حىت القسوة، ورمبا حييى.د
اط مل يستدرجه إىلهى إحدى مساته الظاهرة، آما يبدو أن اإلسق

تنبيه دون(اآلَخْر الساخْر بقدر ما نّبهه إىل ما يفعل هو 
 !!) فائدة، غالبًا 

أضافت بعض التفاصيل ىف نفس االجتاه،املناقشة بعد اللعبة 
أنه يكره النكت على الصعايدة، ىف حني نبه حييى. دمثل إعالن 

.دتنا إىل توظيف السخرية ىف نقد املوقف السياسى، فنبه شريف
إىل أن اللعبة تشري أساسًا إىل السخرية على األفراد رانيا

 .وليس على األحوال العامة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1498
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***** 
الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا :اللعبة السابعة

 ............بصراحة

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق رانيايا دآتورة : حممود
  تعبان جدًاأصل أنا بصراحة 

حبق وحقيق أصل أنايا والء الواحد ِنفسه يضحك : رانيا.د
 نفسى أفرح بقىبصراحة 

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل أنا يا شريف: والء
 نفسى أحس بالفرحة بكل معانيها بصراحة 

الواحد ِنفسه يضحك حبق وحقيق أصل يا دآتور حييى: شريف
  بقاىل آتري أوى ماضحكتشأنا بصراحة 

وحقيق أصلالواحد نفسه يضحك حبق  املشاهدعزيزى : حييى.د
  تعبت أوى أوى أوىأنا بصراحة 

  املناقشة اآلن
 ". ضحكت من قلىب"ُتذآرنا هذه اللعبة باللعبة الثانية 

آشف عمقا أبعد من جمرد الضحك من" حبق وحقيق"متنِّى الضحك 
القلب، حىت بدا أن هذه اللعبة تكّمل فعًال اللعبة الثانية

نضحكه هو ليس ، وهى تؤآد أن معظم الضحك الذى)من قلىب(
أنا بصراحة بقاىل آتري قوى أصل"حيدد ذلك بقوله  شريفضحكا، 

، تكاد تقر"بقى"تعليقها بـ  رانيا. دتنُتهى  ماضحكتش وحني
،"أصل أنا بصراحة نفسى أفرح بقى"... نفس القول بالضبط 

حبق"، فهما يتفقان على أن هذه الضحكة حييى. ود. حممودأما 
أصل أنا بصراحة تعبان" :حممود قالن هى حق هلما أل" وحقيق
أنا بصراحة تعبت جدا جدا" فقد قالحييى .د، أما "جدا
، قالت"حبق وحقيق"أضافت بعدا نوعيا يتناسب مع  والء، "جدا

 " بصراحة نفسى أحس بالفرحة بكل معانيها"

هذه اللعبة أظهرت أآثر فأآثر الفرق بني الضحك والفرحة
للعبة الثانية، وأن حقَّنا هبذا، ىف نفس اجتاه ا)الفرح(

،"احلق ىف الضحك"أآثر منه " احلق ىف الفرح"الصدد هو أساسًا 
وأن احلصول على هذا احلق رمبا يبدو أحيانا أنه اجلزاء

 " حبق وحقيق"الوفاق ملن يتعب 

بعد اللعبة آانت دالة ىف نفس هذا  املشارآنيتعليقات 
)فهمتىن( لحظة دى فعالهّوا ميكن ال"...  شريفاالجتاه، قال 

)اللعبة ده(إن  حضرتك بتتكلم عن حتريك الوعى، أنا شايف
  حرآت شجون فيا

بتطلع احلاجات املدفونة) اللعبة(هيه "أضاف  حممود
 "، باحّس إىن بارتاح ِسّنة ِسّنه"جوايا

آنت عاوزه أقول حاجة وصلتىن بعد اللعبة: رانيا. د
يا :علشان عاوزين خنتار إحنا مصّعبنها على نفسنا.االخرية 

  نبقى حزانا يا نبقى بنضحك، يعىن وصلىن حاجة بعد
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ما هو! هوا أنا ليه الزم اختار يعىن؟:اللعبة االخرية
االتنني موجودين، والزم أخلق الفرحة وفيه حزن، أنا مش الزم

 . استىن احلزن يروح علشان أبتدى أفرح، احلزن عمره ما يروح

حبق" ىت هىإىل العالقة بني هذه الفرحة ال حييى. دنبه "
الذى ليس هو االآتئاب آما" (احلق ىف احلزن"، وبني "وحقيق

وربط بني ذلك وبني تعقيب رانيا، وآذلك) يصفه األطباء
، ليس"حبق وحقيق"استعمال شريف لكلمة شجن، وأن احلزن 

بالضرورة ضد الفرح حبق وحقيق، وقد عقب حرفيا على آالم
 :رانيا أن الشجن ال مينع الفرح، قال

صراحة يعىن آون الفرحة تطلع إن هى البعد األعمقب
للضحك، وإن احلزن ماهواش ضد الضحك على طول اخلط وإن هو
موجود ىف اخللفية أو ىف العمق، أنا شايف إن ده جديد على
اُملشاهد، وعلينا، وشايف إن الدآاترة اللى زى حاالتى وزى

عمايلحاالت الدآتورة رانيا، الدآاترة النفسيني بيعملوا 
غريبة جدًا، طبعًا حبسن نية، وآل حاجة، إمنا قسمة املشاعر إىل
دى قصاد دى، يعىن الضحك قصاد احلزن، يعىن ضد احلزن، أو احلزن
ضد الفرحة بالذات، دا مش متام، الظاهر إن الفرحة هى اللى

 فيها حزن أآرت من الضحك، 

.و دحييى أ. فيه دمث سارت املناقشة بعد ذلك بشكل مل ينجح 
ان يوصال فكرهتما إىل الباقني من حيث أن احلزن ليس ضد رانيا

الفرحة، وال عكسها، وأن هذا االحتمال القوى ليس له عالقة مبا
، أو أنهشر البلية ما يضحكأن : وصل لبقية املشارآني مثل

، مثل هذهبعد العسر يسرا، وال إن بضدها تتميز األشياء
:مل تصل، صعب فعال أن نتصور أنالتعقيبات دلت على أن الفكرة 

- على أية حال–احلزن والفرحة، ميكن أن يتالزما، مل ينجح احلوار 
 أن يبني أنه ال يوجد تناقض بينهما ىف عمق معني، 

    .وانتقلنا إىل اللعبة الثامنة دون حسم

**** 
أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق أىن :اللعبة الثامنة

 ....قادر أضحك أصل أنا 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق إىن يا حممود: شريف
 أصل انا نسيت الضحكة بقاىل فرتة قادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما أصدق إىن يا والء: حممود
 أصل انا شايف إن الضحك بعيد عىن قادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما يا دآتورة رانيا: والء
أصل أنا صعب إن أنا أعتقد إن الضحكةأضحك،  أصدق أىن قادر
 هاتقدر حتتويىن 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما يا دآتور حييى: رانيا. د
 أصل أنا الزم أتغري أصدق أىن قادر أضحك، 

أنا ضرورى أنسى االول قبل ما عزيزى املشاهد: حييى.د
أصل أنا بصراحة شايل مهوم العامل آله،أصدق أىن قادر أضحك، 

 وساعات أحس إن هو هرب، إمنا ده بصحيح
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 )اآلن(املناقشة

مل(أثارت هذه اللعبة قضية ضرورة أو استحسان النسيان 
حىت) حيدَّد ْنسيان اهلم بالذات، وإن بدا ذلك مفهوما ضمنا

نتمكن من الضحك أو الفرح، ومل يقر أى من املشارآني أن هذا
النسيان هو شرط أن حنصل على حقنا ىف الضحك، وال أنه حىت

 . ن َثمَّ نسمح ألنفسنا بالضحك ممكن، وم

بدا أنه مل يكن متعلقا" أصل أنا"الغريب أن ما تال 
بالنسيان، بقدر ما آان متعلقا بالتأآيد على القدرة على

من(الضحك، آشفت هذه اللعبة أننا حني منارس الضحك بغري فرحة 
ال نضحك، يبدو أن القدرة على الضحك ال) حبق وحقيق –قلىب 

، تعبري"احلق ىف الضحك"ن خالل التمتع بـ استعمال، تنمو إال م
أوصلنا إىل احتمال التفكري أن عدم "أصّدق إىن قادر أضحك"

ميكن أن يرتتب عليه" حبق وحقيق"أو " ممارسة الضحك من القلب
نسيت" شريف، هذا ما بدا ىف قول ضمور عدم استعمال حلق الضحك

أما والء "كة بعيد عىنشايف الضح: "مث حممود" الضحكة بقاىل مدة
مل أفهم ما(أن مثة ضحكة ميكن أن حتتويها ) صعب(استبعدت "فقد 

، رمبا آان ذلك ىف)تعىن متاما، لكنىن رجحت أهنا تقصد معىن عميقا
رانيا. دأما  ".اخل..قادر أضحك، حبق وحقيق"نفس اجتاه 

فاشرتطت أن تتغري وآأن ترآيبها املوجود حاال اليسمح بأن تصدق
، وبالتاىل فالبد أن تتغري أوال، مث"تقدر تضحك حبق وحقيق"ا أهن

فقد زعم أنه ال ميكن أن ينسى، ألنه حيمل مهوم حييى. دترى، أما 
العامل، فجسد استحالة ُمربَّرة، إذ آيف ينسى العامل، وهو أمر

 مستحيل، وبالتاىل آيف يصدق أنه قادر على الضحك 

 :إضافية اقرتحْتها هىرانيا مولدا للعبة . جاء تعقيب د

أن يقرتح أحدهم لعبة زيادة تتخلق أثناء –هذا االحتمال 
آان واردا ىف هذا الربنامج، طول الوقت، مبعىن أن -التفاعل

من حق املشارك أن يقرتح لعبة جديدة، أو حتويرا ىف لعبة، إذا
مسح الوقت، وقد نوقش األمر، وحنن نعرض هنا هذه الفقرة الىت

 اع لعبة إضافية أدت إىل اخرت

أنا من. أنا مش حاسة إن أنا الزم انسى  :رانيا. د
اللعبة اللى قبلها قررت إىن أل مش الزم اتغري، والزم أعرف
أفرح زى ما بعرف أحزن، دا موجود ودا موجود ملا جيت ألعب
اللعبة دى أنا الزم أنسى علشان أعرف أضحك من قلىب، أنا

طب ليه أنسى، دا ينفع.لب لعبتها على أساس الضحك من الق
أبقى فاآره آل حاجة أنا عاوزة ألعبها آده إن أنا ينفع

 أصل مافيش حل تاىن .أبقى فاآرة وأضحك 

أنا متأسف مسموح أى حد خيرتع لعبة واحنا قاعدين غري :حييى.د
 ....أنا ينفع أضحك وأنا حزين مادام : مثال. العشرة بتوعنا 

جة، إخرتعى زى ما أنىتأنا موافق على أى حا :حييى.د
 بس هانلعبها آلنا، وحاتبقى اخرتاعك . عاوزة 

 )ونكمل.....(أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :رانيا.د
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 ماشى:حييى.د

***** 
 .....أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :اللعبة اإلضافية

لو مافيشأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  حمموديا  :رانيا.د
 حاجة احتلت

لو اللىنفع أضحك من قلىب حىت أنا ي حييىيا دآتور : حممود
 قدامى ماتغريش

لو الدنيا اتطربقت أنا ينفع أضحك من قلىب حىت  والءيا : حييى.د

لو آانت أخرأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  يا شريف: والء
 حلظة ىف حياتى 

لوأنا ينفع أضحك من قلىب حىت  عزيزى املشاهد: شريف
ئمة، ميكن بالضحكة دىمشاآل الناس ومهومها واآلمها مازلت قا

 .أقدر أساهم ىف حل مشاآلهم 

 )اآلن(مناقشة اللعبة اإلضافية 

أضافت هذه اللعبة بعدًا تدعيميا إىل أن حق الضحك
بالنسيان، أو بأى من: ال يتعارض مع، وليس مرتبطا)الفرح(

التربيرات املزعومة مثل مرارة الواقع، أو محل هم الناس، أو
 .اشرتاط مشارآتهم

أن: أشارت إىل جواز هذا االحتمال - تقريبا–ع االستجابات مجي
، وأنه ليس علينا أناستعمال حق الضحك ممكن حتت آل الظروف

:حييى.د" حىت لو آانت آخر حلظة ىف حياتى: "والء قالتننتظر 
حىت لو مشاآل: "قال شريف، "حىت لو الدنيا اتطربقت: "قال

حىت لو: فقد قال ودحمم، أما "الناس ومهومها مازالت قائمة
 ؟ "، ومل نعرف ماذا يعىن، إتغري إىل ماذااللى قدامى ما اتغريش

خاصة وأن هذه اللعبة اإلضافية مل جتر مناقشتها بعد
 .لعبها لضيق الوقت

**** 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 ...وشايفىن، ماهو أصل يعىن

ع حد يكون قرّيب مىنأنا نفسى أضحك م شريفيا  :والء
 الزم حنس ببعضنا وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب يا دآتور حييى: شريف
الضحك دا ضرورة، ومهم واحنا ىفمىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 حاجة ليه

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب يا دآتور حييى: شريف
لضحك دا ضرورة، ومهم واحنا ىفامىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 حاجة ليه
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أنا نفسى أضحك مع حد يكون قرّيب مىن يا حممود:حييى.د
الضحك من غري ناس مالوش أى طعم، منوشايفىن، ماهو أصل يعىن 
 غري شوفان مالوش الزمة 

أنا نفسى أضحك مع حد يكون يا دآتورة رانيا: حممود
اللى قدامى دا بيحرك اللىقرّيب مىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 ايا جو

أنا نفسى أضحك مع حد يكون عزيزى املشاهد: رانيا.د
 هى دى الفرحة احلقيقة قرّيب مىن وشايفىن، ماهو أصل يعىن 

 املناقشة اآلن

إىل النظر ىف ظاهرة بعدا عالقاتياأضافت هذه اللعبة 
السخرية). أو العكس(الضحك والفرح، وهو التواصل من خالله 

أقرب إىل طعن اآلخر حىت القاتلة مستبعدة من األصل، فهى
الضحك دون) جعله شيئا(إلغائه فاختفائه بعد تشييئه 

الفرحة قد يوسع املسافة ال يقرهبا، أو لعله يُُْعِدى أحيانا بال
شرط التواصل احلقيقى، أما ألفاظ هذه اللعبة فهى تشرتط

أنا: "، حىت تتحقق املشارآة حقيقيةمعا القرب والشوفان
 .."!! شايفىن مع حد"" ...ِنفٍسى

الزم حنس" :والء: االستجابات جاءت تدعم هذا الفرض
.د ،"اللى قدامى ده بيحرك اللى جوايا": حممود  ،"ببعضنا
مل تقل( "ما هو أصل يعىن دى الفرحة احلقيقية": رانيا
ما هو أصل يعىن الضحك من غري ناس مالوش": حييى. ، د)الضحك

 "أى طعم، من غري شوفان مالوش الزمة

حني شريفالوحيد الذى مل يعش معنا هبذا البعد املضاف هو 
جاءت استجابته مطلقة بأن الضحك ضرورى دون االلتفات إىل

 ).غالبا(أصل العبارة 

***** 
أنا من حقى أضحك بصحيح حىت لو!! أله بقى  :اللعبة العاشرة
.............. 

ىت لوأنا من حقى أضحك بصحيح ح!! أله بقى يا شريف :حممود
 اللى قدامى حزين 

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت لو!! أله بقى يا والء :شريف
 فضلت املشاآل آلها زى ماهى، إمنا أنا الزم أضحك 

أنا من حقى أضحك!! أله بقى يا دآتورة رانيا :والء
  آنت ناسية نفسى خالصبصحيح حىت لو 

ضحكأنا من حقى أ!! أله بقى يا دآتور حييى :رانيا.د
 ماحدش حايشارآىن الضحكةبصحيح حىت لو 

أنا من حقى أضحك بصحيح!! أله بقى عزيزى املشاهد :حييى.د
 مش عاوز أضحكحىت لو 

  )اآلن(املناقشة 
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احلق ىف": يبدو أن هذه اللعبة آانت الختبار الفرض األساسى وهو
.د، وقد جاءت رمبا تكملة للعبة اإلضافية الىت ابتدعتها "الفرح
آرت هذه اللعبة العاشرة بألفاظهاولو آنت تذ(تلقائيا  رانيا

آما أقرؤها اآلن، رمبا آنت استغنيُت عن اللعبة اإلضافية لكن يبدو
 ).أهنا آانت ذات فائدة إْذ دعمت إحدامها األخرى

"ِمن حقى أن اضحك"الفرق هنا هو أن هذه اللعبة تتحدث عن 
"ينفع أضحك"أما اللعبة اإلضافية فكانت تشري إىل إمكانية الضحك 

، وآأهنا!!!"ألَّه بقى" وأيضًا هذه اللعبة بدأت بالتعجب املفيق بـ
من"تقلب الصفحة، وقد بدا أهنا تكمل آًال من اللعبة الثانية 

 ".أضحك بصحيح"وهنا جند " حبق وحقيق"والسابعة " قلىب

رمبا سهلت هذه الصياغة للمشارآني أن يتجاوزوا حتفظاهتم أو
 ). ىف الفرحة(ني استعمال هذا احلق تربيراهتم الىت حتول بينهم وب

من استعمال هذا" اآلخر"يرفض أن مينعه حزن  حممودفها هو 
هو مل ُيلغ اآلخر، لكنه مل" حىت لو اللى قدامى حزين"احلق 

 يدعه يعوقه، 

)ال يصر على نسياهنا أوًال(يرآن املشاآل على جنب  وشريف
 " حىت لو فضلت املشاآل زى ما هى"

حىت لو"سرت ومل تعد تنتظر املشارآة شرطًا جتا رانيا.ود
 ، "ماحدش حيشارآىن الضحكة

فقد بدا وآأنه يتخطى احلواجز الىت بداخله هو حييى.دأما 
 " حىت لو مش عاوز أضحك"

، وأنا مل أفهم إشارهتا إىل أهنا حىت لو آانتوالءبقيت 
ناسية نفسها، ألن ما أتصوره هو أن نسيان نفسها هو الذى

 مل أفهم" حىت لو"ا أن تضحك بصحيح فلماذا يسمح هل

ميكن!! (التعليق األخري جاء مؤيدًا بشكل أو بآخر للفرض
 ) أن تنظر التسجيل

 وبعد 

-بشكل ما –أرجو أن يكون تقدمي هذه اللعبة الىت أثبتت 
 إمكانية الفرح برغم آل الظروف، 

 وأنه حق لنا، 

 وأنه ليس مرادفا للضحك،

 وأنه ميكن أن يكون ىف أعماقه حزن رائع،  

أرجو أن يكون ىف آل ذلك اعتذار عن ما أحلقُت بالقارئ
 . والزائر واملعقب من آالم عند تقدمي لعبة الذل

 مع أننا حنتاج هذا وذاك معا، جدا جدا 

 أى واهللا 

 !هذه هى روعة النفس البشرية
  ؟!!أليس آذلك
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!! אמא−195

 جنيب حمفوظ:بداية الدورية النقدية ألعمال

 : وقفة ضرورية

 ماذا بعد؟) 40(اآلن، وبعد أن بلغنا احللم 

ماذا آنت أعىن بالضبط حني اقرتحت املرة تلو املرة إصدار
ية بعددورية نقدية ختتص بنقد أعمال جنيب حمفوظ؟ آانت البدا

الدعوة عامة، والبداية"يومية (حصوله على جائزة نوبل، 
مث آررت الدعوة ىف آل مناسبة، وعرب آل ..!!)مع جنيب حمفوظ 

الذآرى األوىل األستاذ"برنامج مباشر (قناة، حىت بعد أن رحل 
وما رحل، مث إىن حني عجزت عن حتقيق هذا ")لرحيل جنيب حمفوظ

األمل، وحني خصصت له يوم اخلميس من هذه اليومية سحبتىن أحالم
فرتة النقاهة إليها متاما، فحالت دون مواصلة تبادهلا مع

 ". ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ"  تىذآريا

، لكنىن مل أرتح أبدا)40(هاحنن قد وصلنا إىل احللم رقم 
النفرادى بالنقد دون حوار حقيقى، اللهم إال ما جييئىن طيبا

 ). مما سأعود إليه ىف دراسة الحقة(ىف بريد اجلمعة 

الحظت طوال ستة أشهر أن صعوبىت تتزايد باستمرار، ذلك
ت ىف القراءة خشيت أن يستهويىن العثور علىأنىن آلما تقدم

رمز هنا أو هناك فيطفو على حساب إعادة التشكيل نقدا،
آذلك شعرت أنىن بني احلني واحلني أتلقى بعض األحالم بفتور اليثري
ّىف حاسىت النقدية، وأفسر ذلك مرة بأن من حق املبدع أن

اقد أنتتماوج حدة إبداعة لظرف أو آلخر، آما أن من حق الن
ختمد مسام تلقيه لبعض العمل، وأن يتعامل معها بنفس الصدق

، أى أن)رمبا دون وجه حق(الفاتر الذى افرتضه ىف املبدع 
، تبدى هذا بعض)أن ترتاخى حاسته النقدية(يستعمل نفس احلق 

األسبوع املاضى، وقبل ذلك أحملت إليه ىف) 39(الشئ ىف حلم 
الذى آنت) 41(مث حلم ) 22( وإىل درجة أقل) 11،  6(حلمْى 

 . أزمع نشره اليوم، وتأجل لألسبوع القادم

حاولت أن أحبث فيما يصلىن من بريد وتعليقات حول األحالم
بالذات عن ما يعينىن ىف تذليل صعوبىت، أو تعديل وجهىت، أو

 ما يدفعىن أن أؤجل األمر برمته إىل حني أقدر على القيام 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــا يــــوميـــــ"   1505



א  13I03I2008א –א

معظم بالدراسة الطولية اجلامعة، وجاءىن الرفض واضحا من
 .املعقبني، وطلب أغلبهم مىن أن أواصل

آنت أرد على هذه اآلراء أحيانا ىف بريد اجلمعة، وأستفيد
 .من ذلك، لكن ليس أبدا إىل درجة أن أختذ قرارا حامسا

)40،  39(أمس فقط وصلىن نقد مطول حللَمْى األسبوع املاضى 
بشكل جاد مسئول، شعرت معه أن هذا هو ماآنت أنتظره منذ

"نقد على نقد،"، أو "النقد اآلخر"لبداية، وهو ما أمسيته ا
ما غاب) 39(املهم أن هذا النقد الذى وصلىن التقط من حلم 

وإذا هبذا النقد اجلديد عىن فْعًال حىت أعتربته حلما فاترا،
َفرْحُت به، بقدر ما خجلت من قصورى ملايكشف ىل عما أغفلته، 

 ).40(ون حلم ، د)39(فاتىن، فيما يتعلق حبلم 

 وبعد 

لعل هذا بالضبط هو ما آنت أعنيه، وآمل فيه، حني طالبت
ليس دورية نقدية خاصة بأعمال جنيب حمفوظ،بإحلاح إصدار 

)ومل حيَتْج أبدا(لنصفق له أو نتذآره باستمرار، فهو ال حيتاج 
إىل هذا أو ذاك، ولكن لنستحث النظر إىل أعماله من أآثر من

حاور حوهلا، وخنتلف، ونتكامل، إْذ يكمل آلزاوية، وأيضا لنت
 . منا نقص اآلخر

،"نقد على نقد"، أو "نقٌد آخر"، أو "نقد النقد"فكرة 
هى الىت ميكن أن حتيى احلرآة النقدية عموما، وآان أملى أن
تبدأ بشيخنا ألنه حبر زاخر، وأعماله قادرة على أن تفسح

خذ من حمفوظ:  أنهسبق أن أشرت إىل. (اجملال لكل وجهات النظر
 ). !!ما شئت ملا شئت

، فإن من حقههو هوجائز، حىت لو آان الناقد  نقد النقد
 أن يغري رأيه مع شحذ أدواته، أو تواصل نضجه،

هذا ما حدث ىل شخصيا بالنسبة لبعض أعمال حمفوظ، خذ
، أو)قراءات ىف جنيب حمفوظ(موقفى من نقدى للشحاذ : مثال

 .السراب، أو ملحمة احلرافيش 

أمل زآى، وهو ليس. مع ورود هذا النقد األخري حاال من أ
تعقيبا، وإمنا هو نقد فائق برؤية مستقلة، تذآرُت ما

،"احملررون الضيوف"زاوية  أميمة رفعت ىف.أودعته من نقد د
وأيضا ما قمت به شخصيا من نقد على نفس احللم ىف زمنني

، شككت مؤخرا أن"مع الضيوف"خمتلفني، وأودعته هناك أيضا 
أحدًا فتح هذه الزاوية من أصله، ذلك أنه مل يصلىن تعليق

أميمة، وال على ما أودعُته أنا أيضا.واحد على ما آتبته د
 ىف تارخيني خمتلفني، ) 14حلم (م من نقد نفس احلل

، ورمبا أمًال أيضا ىفلتأآيد فكرة نقد النقد -اآلن –قررت 
احتمال البدء ىف حتقيق الفكرة اخلاصة بدورية حمفوظ النقدية،

 :قررت ما يلى 

 أمل زآى مع .أ" الناقدة"أن أنشر ما وصلىن مؤخرا من  ·
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 تعقيب حمدود، 

 أميمة . مث أعيد نشر نقد د ·

 .تباعد عن بعضه بفاصل عامنيوآذلك أعيد نشر نقدى امل ·

أو "نقد النقد"أِمًال أن يتضح بذلك ما قصدت إليه، من 
 ،"نقد على نقد"

–برغم التكرار  –هذا وسوف أنشر نص األحالم من جديد 
وذلك احرتاما لوقت املشارآني، بدال من أن أحيل القارئ إىل

 . يومية سابقة

مرارأرجو أن تكون هذه البداية حافزا حقيقيا الست
 .املشارآة اجلادة

*** 

 )39(نص حلم : أوال

 الكاتبة   األلة على    مكتوب   بيان ومعى    الوزير   حجرة   دخلت
 وواضح أن الوزير   بينهم امسى  .  للرتقية   املرشحني   املوظفني   بأمساء 
  . بالرعاية خيصىن  

 إدارة  إىل   به   وذهبت   أعاله ىف    البيان   الوزير   وقع
 شابة   فتاة   وآانت   املختص   املوظف إىل    اجتهت .  لتنفيذه   املستخدمني 
ىف   إمضاءه   وضع   الوزير   أن   والحظت   البيان ىف    نظرت .  ومجيلة 
 تستطيع   لن   فإا   وإال .  أسفله ىف    يضعه   أن   جيب آان   وأنه   أعاله 
 اغتظت ،  أعاله ىف    املسجلني   املوظفني على     قيةالرت   أمر   تنفيذ 
 فحملت   موقفها على    أصرت   ولكنها   الروتني   من نالقى    ما   وشكوت 
 وهو   الصحيح   املوضع ىف    امسه   فوقع   الوزير إىل    جديد   من   البيان 
على   جتلس   آانتو .  البيان   وسلمتها   الفتاة إىل    ورجعت .  يضحك 
 تصرف   عن   فدافعت   باملرح   معروفة   صديقة   موظفة   مكتبها   ميني 
وترى   العزاب   املوظفني على    بالرتقية   تضن   إا   قائلة   زميلتها 
 من   تضايقت   بأا   املوظفة   وتظاهرت .  هبا أوىل    املتزوجني   أن 
سألتىن   ذلك   بعد   املرحة   املوظفة وملا قابلتىن    لسر ا  هذا   إذاعة 
 فاقرتحت أعجبتىن    بأا   فصارحتها   املستخدمني   موظفة ىف  رأىي    عن 
 مهلة   فطلبت .  احلالل ىف    رأسني   جلمع   آمقدمة بإعجاىب    تبلغها   أن 
 التفكري ىف    يضيع عمرى    وأن   شابا   أعد   مل إنىن    فقالت   للتفكري 
  . أرفض   فلم   واستسلمت   إبالغها على    وأصرت 

 )40(  حلم: نص

 والكوفية   باملعطف   متدثرا بيىت  إىل    عائد   املساء وأنا   قبيل
 ما مىن    وطلبا   والتعاسة   اجلمال ىف    غاية   وصبية صىب  سبيلى    اعرتض 
 ورقة   فأخرجت   أجد   فلم   فكة   عن جيىب  ىف    وحبثت   اهللا   لوجه   به   أجود 
 أقرب اىل    يذهب   أن الصىب    من   وطلبت   اخلمسة   اجلنيهات   ذات   من 
الصىب   غاب   وما . بالباقى وجييئىن    شيكوالتة   قطعة ىل  ويشرتى    آشك 
 بغضب   يعاملها   أخاها   بأن ىل    واعرتفت   الصبية   بكت حىت  عيىن    عن 
 احنرافات   يوم   آل   تزداد فهى    األخطاء   الرتكاب   ويدفعها   شديد 
    عرفت   مث .  وحتريت   تأثرت . تعاىن   مما   ينقذها   أن   اهللا   وتدعو   وشرا 
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 ثقة   من   أوليته  ملامحاقىتمدىوأدرآتيعودلنالصىب   أن
بالطيبة والغفلة ولكىن مل أترك لهأهلى  يتهمىن    آيف   وتذآرت 

 وحتسنت . أخته وأخذهتا إىل بيىت لتبدأ حياة جديدة مع أهلى
  . هلا ال شغالة    األسرة   من   وآأا   وبدت   أحواهلا 

 أخته رأى    وملا   األخ الصىب    ومعه شرطى  ىل    جاء   يوم   وذات
 هتمة إّىل    وُجهت   وهناك   القسم ىف    مطلوب أىن    وعلمت .  هبا   أمسك 
 ما   أمام   وذهلت   بالقوة بيىت  ىف    هبا   واالحتفاظ   البنت   اغتصاب 
 من إىل    ووجهت   فبكت   تتكلم   أن   البنت   من   وطلبت إىل    يوجه 
 ةآلم   آل   يسجل   احملضر   وآان .  بال على  ىل    خيطر   مل   ما   الكبائر 
 تغب   فلم   الراسخ إمياىن    من   الرغم وعلى  عيىن  ىف    تسود   والدنيا 
  . املوقف   خطورة عىن  

* * * 

 ) 1(نقٌد على نقد: اجلزء األول

 قراءة أخرى ىف أحالم جنيب حمفوظ

 .أمل زآى ) 40،  39(قراءة حللم 

.عالقة حمفوظ باملرأة الظاهرة ىف آتاباته مثرية للجدل
وال أعتقد أن. ال ميكن قراءته بدالالته املباشرة) 39( فحلم

حمفوظ يكتب سرد األحداث بعينها منقولة مباشرة من الواقع،
وإال أين اإلبداع، هل اإلبداع هو جمرد رسم صورة بكلمات

 متماسكة مجيلة، تشبه لوحات الطبيعة؟ 

ىف تصورى أن التوقيع أعلى قائمة الرتقيات، مث أسفلها يشري
فتوقيع   لغة خفية للحوار بني الوزير والفتاة الشابة،إىل

امسه أعلى القائمة رمبا يشري إىل أنه يبّدى نفسه على العزاب
.املكتوب امساؤهم بقائمة الرتقيات ىف عالقته باملوظفة اجلميلة
فلم نر أبدًا مسئوًال يوقع أعلى األوراق الرمسية، املتعارف

لكن. ل املوضوع وليس اعالهعليه أن املسئولني يوقعون أسف
الوزير وضع امسه على قمة القائمة، بينما ترفض املوظفة
اجلميلة تنفيذ األمر، وتنفيذ الرتقية هبذا الشكل يعىن موافقة
.الفتاة اجلميلة على عالقة خاصة بالوزير، املتزوج غالبًا

  قيةالرت   أمر   تنفيذ   تستطيع   لن   فإهنا   وإال"واجلملة التالية 
هبا بعض الغموض املقصود فيما" أعاله ىف    املسجلني   املوظفني على  

يتعلق بلغة احلوار اخلفية بني الوزير واملوظفة اجلميلة، فال
يوجد موظفون مسجلون بالقائمة أعلى توقيع الوزير، بل مجيع
األمساء أسفل التوقيع، وبالتاىل فهى ترفض تنفيذ أمر الرتقية

وبالتاىل فإن. فسه الذي يتصدر امسه القائمةعلى الوزير ن
قبوهلا تنفيذ الرتقية هبذا الشكل يعىن موافقتها على قبول
عالقتها به، ووقف زواجها من أحد املوظفني العزاب املوجودين

وهلذا فإعادة قائمة الرتقيات للوزير مرة  .بقائمة الرتقية
ر اخلفى بنيهى استمرار للحوا  أخرى ليوقع ىف املوضع الصحيح،

املوظفة اجلميلة والوزير، وهى هبذا ختريه بني زواجه منها أو
قبوهلا بتنفيذ أمر الرتقية بالزواج من أحد العزاب

 .املوجودين بالقائمة
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وهلذا يضحك الوزير ويوقع ىف املوضع الصحيح، ويعرف حدود
إن إفشاء. العالقة بينه وبينها فيضع امسه ىف هناية القائمة

لة بإدارة املستخدمني بأهناالصديقة املرحة لسر الفتاة اجلمي
وتعترب املتزوجني أوىل هبا،  العزاب   املوظفني على    بالرتقية   تضن

يلقى الضوء على ما أشرنا إليه من أن الفتاه اجلميلة تعطى
نفسها للوزير املتزوج، وال تسمح ألحد من العزاب اإلرتقاء

ل عدموهبذا حيم  .ملكانته عندها، رمبا أمًال ىف الزواج منه
وهو أن. تنفيذ أمر الرتقية معىن آخر غري معناه املباشر

آخر  الفتاة تساوم الوزير إما بالزواج منها، أو استبدال
مكانه وترقيه ملكانة أعلى من مكانة الوزير لديها فيصبح

لكن الوزير يضحك ويقبل باألمر. الوزير ىف هناية القائمة
الذي ال" الساذج"مث يأتى بعد ذلك دور املوظف   .الواقع

يفهم هذه اللغة املشفرة الدائرة بني الوزير واملوظفة
.مث يتم فك اللغز ىف هناية احللم. ويعتربه روتينا. اجلميلة

بأن تذيع الفتاه املرحة سر الفتاه اجلميلة، بأهنا تريد
الفتاة اجلميلة" تتظاهر"الزواج من أحد عزاب القائمة، و

يكتب حمفوظ أهنا أغتاظت من ومل. بالضيق من إذاعة سرها
إذاعة السر، بل تظاهرت بالضيق، مما يعىن أهنا قررت وضع

مث متارس املوظفة. . الوزير ىف مكانٍة أدىن، وترقية آخر مكانه
املرحة دور اخلاطبة بني املوظفة اجلميلة الىت تربطها بالوزير

الذي ال يفهم هذه" الساذج"عالقة مشفرة وبني هذا املوظف 
وىف النهاية يستسلم. فرة ويعتربها نوعًا من الروتنيالش

للزواج من الفتاه الشابة اجلميلة، لكن" الساذج" املوظف 
حماوالت التملص من عرض الزواج الذي حاولت الفتاه املرحة

إقناعه به مدعية بأنه مل يعد شابا، وأن عمره) اخلاطبة(
ليس ساذجا آماسيضيع ىف التفكري تتكشف ىف هناية احللم عن رجل 

بدا لنا ىف البداية، بل على دراية ولو غري واضحه املعامل،
باللغة املشفرة الدائرة بني الفتاة الىت أعلن إعجابه هبا

وهنا بدا استسالمه للعرض وعدم رفضه الزواج. وبني الوزير
منها ليس اقتناعًا باملربرات الىت قدمتها الفتاه املرحة،

ر الذي ال مفر منه، واقع رغبة الرجلولكن قبوًال بالواقع امل
ىف هذه املرأة الشابة اجلميلة واضطراره للقبول هبا رغم
توجسه وتردده ىف الزواج، رمبا بسبب شعور خفى جيعله يتحفظ

حني) 15(على سلوآها وهو ما ظهر بنفس الطريقة ىف احللم  
طلب املوظف اآلخر الزواج من امرأة ليست باجلميلة بل وسيئة

التقابل املستمر الذي يصنعه حمفوظ ىف. سمعة، لكنها رفضتهال
رواياته واحالمه بني املرأة حبيسة القضبان، الىت يهرب منها
زوجها للراقصات، واملرأة الراقصة، بائعة اهلوى، سيئة

منوذجني سيئني يقدم ىف النهاية   السمعة، ناآرة اجلميل
ظم أعمالهللمرأة مل يستطع حمفوظ التخلص منهما ىف مع

املرأة عند حمفوظ اما حبيسة اجلدران مثل الست. األدبية
أمينة، أو مضطرة لبيع جسدها بسبب الفقر، أو غري موثوق يف

مث ناآرة للجميل آما ىف احللم. أخالقها آما ىف هذين احللمني
هذا ال يقلل من القيمة األدبية. الذى سنتعرض له) 40(

بالعكس يزيد من تقديرنا له، لكاتبنا الكبري جنيب حمفوظ، بل
ألنه ميثل فكر الرجل الشرقى جتاه املرأة، وقد عرب عنه إبداعًا

 القاهر املستبد الذى يبيح لنفسه فهناك الرجل. ىف أعماله
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آل شئ ويقمع حرميه، والرجل املسكني املضطر خلوض جتربة العالقة
بامرأة تدرك وجودها األنثوى، متجردًا من احلقوق الىت أعطاها

هذه العالقة اجملردة من ممارسة. سى السيد له اجملمتع باعتباره
.السلطة والقهر تضع الرجل ىف اختبار حقيقى ىف عالقته باملرأة

هذا. فهى إما أن تقبل به آآخر حقيقى، وإما أن ترفضه
الذات الرجولية. الرفض يعتربه الرجل جرحًا شديدًا لذاته

آبريًا،ضخمها الواقع االجتماعى فجعلت من الرجل بالونًا    الىت
فالذات احلقيقية لرجل متلؤه. يفرقع بشكه دبوس واحدة

التجربة اإلنسانية احلقيقية، التنهار من شكة دبوس، بل تقوى
 .لتتكامل ذآورة الرجل مع اإلنسان احلقيقى بداخله

 : حييى. تعقيب حمدود من د

احملتمل بني) الشفرة" (السيم"أعرتف أنه قد غاب عىن هذا 
ملستخدمني، وأشهد أن هذه الرؤية النقديةالوزير وموظفة ا

قد جعلت احللم، أآثر حيوية وحضورًا، وليس فقط أقل فتورا،
إذن فسيادة الوزير الذى مل يصلىن من هيبة منصبه إال

"يالعب"آان  -"مجع رأسني ىف احلالل"استبعاد أن يشارك ىف 
"النقد على النقد"البنّية، وأنا ال أدرى، مث جاء هذا 

الُدُغّف"لنا آيف أن األمر بلغ أن ُيستعمل هذا املوظف  ليكشف
يوصل الرسائل ليستسلم ىف النهاية إىل ما ال. رائحا غاديا

 يعرف،

القاهرة"من " حمجوب عبد الدامي"فجأة أطل علّى وجه 
:وتصورت أن هذا األفندى الذّى قبل اخلطوبة بقوله" اجلديدة

هى به احلال إىل دور، تصورت أنه قد ينت"استسلمت ومل أرفض"
حمجوب عبد الدامي بعد أن يتزوج حضرته من هذه املوظفة

 الناصحة، بتزآية زميلتها املرحة، 

أم يا ُترى سوف تتأىب عليه هذه الذّآية الواعية، وعلى
الوزير معًا، ومها وجهان لعملة واحدة، وَتْثبت أآثر فأآثر ىف

 الرجال، ىف مقابل تفاهتهم؟" ريالة"مواجهة 

 آل هذا مل يرد على باىل ناقدًا ابتداًء،  

 .هكذا" النقد على النقد"لكنه وصلىن من هذا 

 واملرأة ناآرة اجلميل ) 40(حلم 

الرجل العائد ملنزله متدثرًا"أظهر حمفوظ ) 40(ىف حلم 
بصورة الرجل الطيب، فاعل اخلري، املتهم" باملعطف والكوفية

اه اجلميلة الىتمنقذ الفت. من أهله بالطيبة والغفلة
رجل يأوي الفتاة. يدفعها أخوها للتسول وارتكاب األخطاء

اجلميلة ىف بيت أسرته ليست آخادمة ولكن باعتبارها أحد
افراد األسرة، رجل راسخ اإلميان رغم خطورة املصيبة الىت وقع

 .فيها بسبب هذه الفتاه الىت ساعدها

اهتمته أما الفتاة فهى مجيلة وتعيسة، عدمية األخالق،
رغم سلوآه اخلري. باغتصاهبا واالحتفاظ هبا ىف بيته بالقوة

 . معها
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تتكرر ىف هذا احللم أيضًا صورة املرأة الغشاشة املخادعة،
متامًا مثل موظفة الوزير، والفتاة سيئة. ناآرة اجلميل

 . السلوك الىت رفضت الزواج من زمليها بالعمل

على الرغم من أن هناك مثل هذه النوعية من النساء
الواقع الذي نعيشه، لكن تكرار وصف املرأةوالرجال ىف 

بانعدام االخالق ىف هذين احللمني وغريمها مثري للتساؤل ىف
آما أن تكرار وصف الرجل بالسذاجه والطيبة مثري. احلقيقة

فالرجل الذي أدرك مدي محاقته لثقته ىف. لإلندهاش ايضًا
نالصىب، وتذآر اهتام أهله له بالطيبة والغفلة، مل يدرك أ
هذه الصبية اجلميلة التعيسة هى نفسها أخت هذا الصىب

والغريب أن الرجل انتقم . املخادع الذي أخذ النقود وهرب
مل يرتك له أخته، بل أخذها"من الصىب الذي مل يعد بأنه 

وال نعرف ماهو الدافع احلقيقى الذي جعله يأخذ". لبيته
حلياةاخته، هل جلماهلا، ام ألنه اشفق عليها من هذه ا

وهل هناك من البشر من هو خري على طول اخلط، ومن . التعسه
أم أن اإلنسان ليس سوى مزجيًا من هذا. هو شرير على طول اخلط

يتزايد أو يقل شره أو خريه حسب الظروف الىت. وذاك
 . يعايشها، وخيضع هلا أو يقاومها

أثارىن ىف احلقيقة هذا الوصف املطلق للخري والشر، وتعجبت
هذا احللم حملفوظ ألنه يناقض أغلب الشخصيات الىت رمسها ىف من

اللص والكالب، السمان. رواياته وغاص فيها خبريها وشرها
   .واخلريف، بداية وهناية، الشحاذ وغريهم

أما أن تقوم فتاه صغرية مجيلة بتوريطه ىف قضية اغتصاب
بعد أن اآرمها وجعلها أحد افراد أسرته، فهو جائز احلدوث

لكن. باعتباره شرًا مطلقًا ميكن أن يلبس اإلنسان ىف حلظة ما
أن يصل الشر إىل حد تعريض الرجل الذي أآرمها حلبل املشنقة

حىت اللص ىف. او السجن مدي احلياة فهذا أمر مدهش ىف احلقيقة
من اجلائز أن الفتاه. اللص والكالب مل يكن بكل هذا الشر

قبل الرجل، أيًا آان نوعه،تعرضت إليذاء شديد من   الصغرية
حىت ولو آان هذا اإليذاء متثل ىف إجبارها على التخلى عن

وهلذا أرادت أن تنتقم من الرجل هبذا الشكل. حياهتا السابقة
فقد آان بإمكاهنا أن هترب، أو أن تتحالف مع أخيها. الشنيع

البتزاز الرجل ماديًا، لكن أن يصل موقفها حلد االنتقام منه
حياته، وإتعاس اسرته الىت آانت أحد أفرادها، فالبد وإهناء

وهناك احتمال. من وجود مربر قوى لديها دفعها لفعل ذلك
آخر رمبا رغبه األخ ىف االنتقام من الرجل الذي حرمه من
.التكسب من وراء اخته واستخدامها ىف التسول، أو غري ذلك

ام الرجلفمن املمكن أن يكون األخ قد هدد أخته ودفعها الهت
وهلذا بكت وهى تتهمه. باغتصاهبا رغبة ىف االنتقام منه

 .بالكبائر

 :حييى. تعقيب د

وفرحىت ببداية ما) 39(بقدر ترحيىب مبا غاب عىن ىف حلم 
، وتصورى أن مثل ذلك سوف يكون"نقد على نقد"أمسيته 

 وارا جاداالنواة لدورية نقد حمفوظ، الىت آمل أن تكون ح
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ذا النقد اجلديدمثل هذا، برغم آل ذلك فإنىن حتفظت على ه
، والتحفظ اليعىن الرفض بقدر ما هو دعوة إىل ناقد)40(حللم 

ثالث ورابع، وأآثر، بأن يسهم آلُّ مبا لديه، فتتّحرك
 .الدورية

، أقصد ىف أدبه، متثل إشكاال قائما"املرأة عند جنيب حمفوظ"
بذاته حيتاج دراسة ممتدة، حاولت أن أتذآر مقاال أو آتابا

ظهر هبذا العنوان، أو لعلها دراسة، مل تسعفىن أحسب أنه قد
 .زآى سامل عن ذلك . الذاآرة، وسوف أسأل الصديق د

أذآر أيضا أنه قد وصلىن سؤال هبذا الصدد عن حمفوظ
واملرأة ىف بريد اجلمعة وقد حتفظت ىف الرد عليه، فتصدى للرد
زائر آخر ىف األسبوع التاىل وحتفظت أيضا ىف الرد على املعقب

 :وأورد فيما يلى نص ذلك. دون ذآر أسباب

 2008-2-29) 31احللم (حممد نشأت . د

  ماذا املرأة غالبا هى حمور أحالم جنيب حمفوظ ؟ 

 :حييى.د

وهو عندى مازال –حىت لو آان شيخى حيا ) ما هذا؟( -
 ).هذا(وسألته ملا أجابىن على سؤالك  –حيا على فكرة 

 2008-3-7اجلمعة حوار بريد : هاىن عبد املنعم. د

ملاذا 2008- 2-7) 31احللم(حممد نشأت . ردًا على تساؤل د
أستأذنك سيدى بالرد. املرأة غالبا هى حمور أحالم جنيب حمفوظ

بشكل عام، فلست متخصصًا ىف آتابات الُنوَبلى جنيب حمفوظ، ولكن
جانب -املرأة عالمة استفهام –بشكل عام بالنسبة للرجل 

له دائما عن مشعة تضيئة فتظهر زاويةمظلم بداخله يبحث 
...فتنطفئ ويشعل مشعة أخرى لتظهر زاوية أخرى وهكذا

 . باإلضافة إىل أهنا وقود حمرك للفكر الذآورى وحمور إهلامه

 .هذا، واهللا أعلم

 :حييى. د

 !اهللا أعلم، فعًال 

 )ما هذا؟(

 مث دعىن ال أوافقك، ال بصفة عامة، وال بالنسبة لنجيب حمفوظ

أن جنيب حمفوظ ال يوصف بالنوبلى، ال تؤاخذىن، بدون آما
 . حتيز، لقد شرَّف اجلائزة أآثر مما ُشرف هبا، وىف آلٍّ خري ومعىن

 ): انتهى رّد بريد اجلمعة(

 :واآلن أمسح لنفسى أن أضيف عدة حتفظات على هذا احلوار املؤجل

أنا أحتفظ بشكل واضح على مثل هذه االنطباعات سواء: أوال
 عام، أحتفظ ضد اختزال املرأة إىلنسبة لنجيب حمفوظ أو بوجه بال
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وقود حمرك للفكر الذآورى، وضد اعتبارها مبثابة جانب مظلم 
 .بداخل الرجل، أو حىت حمور إهلامه، وحمفوظ ليس له شأن بكل هذا

يصلىن على أنه إهانة للرجل أآثر مما. إن مثل هذا الرأى
هو إهانة للمرأة، فإذا آان الرجل يستحق هذه اإلهانة ألنه
السبب فيها غالبا، فبأى حق يتمادى هذا اخلطأ الذآورى؟
وما هو تربير إهانة املرأة، هكذا؟ وآأهنا حضور مكمل أو
ثانوى، وهو أمر ضد آل التاريخ احليوى، والبشرى، واآلىن

 .بشكل أو بآخر

ىف دراساتى حملفوظ حىت اآلن، ما نشر منها، وما هو قيد
املرأة حضرت دائما ىف. الصورة النشر مل حتضر املرأة أبدا هبذه

مبا يكمل نسيج: سياق اإلبداع ىف آل حال مبا يقتضيه احلال
خدجية عائشة غري أمهما أمينة، زهرية: اإلبداع ىف موقف بذاته

ىف ملحمة احلرافيش غري ألفت الدهشورى، هذا فضال) شهد امللكة(
ء،عن أن شخصيات حمفوظ غري ثابتة، للرجل واملرأة على حد سوا

، آما حيدث أآثر بكثري"التطور التقليدى"حيدث هذا ىف روايات 
ذات النقالت النوعية، مثل" التفجر التحّوىل"ىف قصص وروايات 

ىف، مث هنا "لياىل ألف ليلة"و، "رأيت فيما يرى النائم"
، آل هذا يشري إىل ضرورة أن يقتصر آل"أحالم فرتة النقاهة"

الىت ال ُيَردٌّ" املشتملة"الدراسات حكم نقدّى على موقعه، إال ىف 
حممد حسن عبد.عليها إال بدراسة مشتملة مقابلة، مثلما رّد د

 ).الروحانية> ==< املنتمى(غاىل شكرى .اهللا على د

........ 

بالّنسبة" نقد على نقد"أما بالنسبة لتحفظى على ما هو 
بأغل"هنا، فمع أن الناقدة أقرت أن حمفوظ غاص ىف ) 40(حللم 

الشخصيات الىت رمسها ىف رواياته، ليجمع فيها بني اخلري والشر
إال أهنا) اخل... اللص والكالب، والسمان واخلريف، والشحاذ (

ورمبا) 15(رأت أن ذلك مل يتحقق ال ىف هذا احللم وال ىف حلم 
 . غريمها

فإن صح بعض ذلك، فالبد أن يقتصر هذا الرأى حتديدًا على
البحث عن هذه -شخصيا–ه، وقد أجلت نص بذاته دون غري

االنطباعات الشاملة ىف، وِمْن، أحالم فرتة النقاهة إىل الدراسة
 .اجلامعة الحقا

املنهج التشرحيى مث إعادةاملنهج الذى أتبعه هنا، وهو  
، تعلمته من قراءتى ألصداء السرية، وقد بدأت فعًالالرتآيب

نبض: الطفولة" الدراسة املشتملة لألصداء بفصل واحد عن
، هذا الفصل اضطررت)فقرة 223: ىف آل األصداء( دائم متجدد

آتاب أصداء(أن احللقة مبا نشر ىل مع الدراسة التشرحيية، 
أن يسبقىن األجل قبل أن أختم ما تعهدُتخوفا من  )األصداء

 .به

قمت مبراجعة األربعني حلما الىت نقدُتها حىت اآلن، ألحبث: ملحوظة
"الفتاة"آيف ظهرت املرأة فيها، فلم حتضرىن بتواتٍر آاٍف إال 

، وقد أجلت التعليق على ما وجدت بصفة"املرأة"مقارنة حبضور 
 .ىف العمر بقيةمبدئية إىل الدراسة الشاملة إذا آان 
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* * * ** 

 ) 2(نقٌد على نقد: اجلزء الثاىن 

 )20(نص احللم : ثانيًا

ونظرنا. خرجنا باحثني عن مكان طيب منضى فيه بعض الوقت
ورأيت على ضوء املصباح رجال. إىل اهلالل مث تبادلنا النظر

أرسل عمودا ال مثيل لطوله حنو اهلالل مل تر العني مثلهعمالقا 
فرد طيات نوره حىت استوىوراح حبرآة ماهرة ي. حىت بلغ طرفه

أنه مل حيدث مثلبدرا ومسعنا اصوات هتليل فهللنا معها وقلت 
فصدقت على قوىل، وانساب النور على الكون رفعىن هذا من قبل

"القارب يدعونا"فقلت " ليلة قمرية"على سطح املاء فهتفت 
رايداك والنىب"ورآبنا وحنن ىف غاية السرور، وغىن املالح 

أسكرنا الفرح فاقرتحت ان نسبح حول القارب، و"رايداك
وخلعنا مالبسنا ووثبنا اىل املاء وسبحنا وحنن ىف غاية

..االمتنان ولكن القمر تراجع فجاة إىل اهلالل واختفى اهلالل
، ولكنىن شعرت بأنهمل نعرف مثله من قبلانزعجنا انزعاجا 

ن ىفجيب مراجعة املوقف مبا يتطلبه من جدية فقلت وحنن غارقا
؟"وإذا ضللنا الطريق"فقالت " لنسبح حنو القارب"الظالم 

سنكون عاريني: "نستطيع أن نسبح حىت الشاطئ فقالت: "فقلت
 .فليؤجل التفكري ىف ذلك: فقلت" على الشاطئ

 )اخلط حتت بعض العبارات ليس ىف األصل(

**** 

 أميمة رفعت. دقراءة 

"\البدايه"\ الحظت أيضا الدهشة املتكررة، والحظت معها
آما وضعتموها بني القوسني، فما مل نره من قبل هو شىء

...جديدة واجلديد يدعو دائما إىل الدهشة بداية.. جديد
فضوال حذرا بل على دهشة ممزوجة بالفضول، ولكنه هنا ليس

العكس هو فضول فرح سعيد، و قد أشعل محاستهما حىت أهنما
ففقدا الشعور" \فرحواسكرمها ال"\يهلالن ويغنيان بل  أخذا

ومع".... \فخلعا مالبسهما"\ بالفعل ونتائجه..بالواقع
 ،"\فجأة"\وتراجع البدر" \ال مثيل له" \إختفاء النورالذى
الذىريجع بالوعى واإلدراك" \اإلنزعاج"\تكون الصدمه و

  .معه للواقع ويضطرمها للتعامل

دهاحللم به أآثرمن بداية جديده، بل أنه أوحى إىل بالوال
والده حياة جديده، تتطلب رجال... والده هالل جديد...اجلديدة

، أو يتجهان"الشاطىء"وإمرأة رمبا آدم وحواء يسبحان حنو 
حنو األرض اجلديدة، فأدرآا ما مها عليه من عرى ويتدبران

 .أمرمها

وأنا اتفق معكم ىف الرأى متاما فاحللم جيسد دورة احلياة،
 ر يبدأ و يعلو وميتد ليغمرالبداية و النهايه، فالنو

الكون مث خيبو ليعم الظالم ، فهو يأتى من الظالم لينتهى
 يكرب ويكون ىف أوج إليه مرة ثانية واهلالل
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مجاله ليرتاجع هالال مرة أخرى، واحلالة الشعورية تأتى من
يقضيان به" \مكان طيب"\هادىء إلثنني يبحثان عن  مستوى

يةحالة محاسية ال شعور إىل فرحة غامرة مث" \بعض الوقت"\
 لتخبو ىف النهاية مثل آل شىء وترجع ملستواها املعتدل

أما رحلة العودة الىت بدأت"..\يتطلب اجلدية"\الواعى الذى 
من الشاطىء والبد هلا أن تنتهى أيضا عند الشاطىء فقد ترآت

فرمبا...فرحلة اإلنسان متلؤها اخليارات واالحتماالت...مفتوحة
أو يصل إىل" \الطريق يضل" \أو" \القارب"\تنتتهى به ىف
ىف آل األحوال هو حيتاج إىل..مفضوحًا شاطئه عاريًا

الذى يفكر أليس اإلنسان هو الكائن الوحيد"..\التفكري"\
 وخيتار اولوياته خالل دورة حياته حىت النهاية؟ 

احلوار الفاعل بني اإلنسان و"\مجلتكم  وقد أعجبتىن
ىف الكون ؤثر، فأنا أؤمن متاما بأن اإلنسان ي"\الكون

 .ويتأثر به، أليس هو جزء منه ىف النهاية؟

التقابل أو(اإلبداع بفكرة / ذآرىن هذا احللم وقد
العربية للكلمة، أعتذر عن عدم إملامى بالرتمجة) التشابه

وقد آانت فكرة شائعة ىف النصف الثاىن من القرن التاسع عشر
 هلذه، وتبعا La correspondence .أملانيا مث فرنسا ىف

النظرية فكل شىء ىف الكون له ما يناظره ىف األشياء األخرى،
يناظره على األرض، وما على األرض من فما ىف السماء له ما

احلواس تناظر مجاد له ما يناظره ىف الكائنات احلية، حىت
 فيمكن للرائحة أن ترى والسمع أن يبصر: بعضها البعض

 ... وهكذا

الكون واإلنسان، ويكون وىف احللم يظهر التقابل بني
االتصال بعمود عجيب من النور يصل األرض باهلالل، ينشر النور

النور حاله مزاجية عالية ىف اإلنسان بالكون فيقابل هذا
احلالة املزاجية على األرض، خيتفى النور و ىف املقابل ختبو هذه

 نعم هو حوار فاعل بال شك بني اإلنسان.....عند اإلنسان
 ...والكون

مجيل و تفسريآم للنص بديع، وقد -بفتح الدال -حلم مبدع 
 إستمتعت حقا

* * * * * 
 حييى الرخاوى . د: نقد" بعد"نقد : اجلزء الثالث 

 قراءتان بينهما سنتان وشهران 

 )14(نص حلم 

 واملناجاة   ندية   الليلة .  للنيل   األخضر   الشاطئ على    تريضت
 هامت .  األضواء   منها   تشع   مستمرة   نهرال   ومياه   القمر   بني 
 ووجدت .  واحلب   باليامسني   املفعمة   العباسية   أرآان   حول روحى  
تزرىن   مل   ملاذا .  وآخر   حني   بني   يراودها الذى    السؤال   تردد نفسى  
 أا   من   تأآدأل   األقل على    رحلت؟   منذ   واحدة   مرة   ولو   املنام ىف  
الىت   الصورة   وهل .  املراهقة   أوهام   من   ومها   وليست   حقيقة   آانت 
 لألصل؟   احلقيقية   الصورة هى  خياىل  ىف    طبعت 
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. املظلم   الشارع   ناحيةمنإىليرتامىموسيقىبصوتوإذا
يقه،طر ىف    صادفها   مصباح   أول   ضوء   مع   جتلت   مث   أشباحا   صارت 
الىت   النحاسية املوسيقى  فهى  على،    غريبة   تكن   مل   أا أدهشىن  
 بعض   تتقدم   ورأيتها صباى  ىف    إليها   استمعت   ما   آثريا 
 املصادفة   أما ،  حفظا   أحفظه   أآاد   اللحن   وهذا ،  اجلنازات 
 وراء   تسري   راحلةال حبيبىت    أن فهى    املتوقعة   غري   السعيدة 
 ومالحمها   السنية   ومشيتها   البهية   بطلعتها هى  هى  .  الفرقة 
 تسري   اجلنائزية   الفرقة   وترآت بزيارتى    تكرمت   أخريا ،  األنيقة 
 واقفا   وقمت ،  هدرا   يضع   مل   العمر   أن ىل    لتؤآد قبالىت    ووقفت 
 هذه   إن   لنفسى   وقلت . روحى   قوة   بكل   يهاإل   وتطلعت   منبهرا 
  .  القلب   حبيبة   ألملس  -  تتكرر   ال   فرصة 

 يتكسر   شئ   طقطقة   مسعت ولكىن  بذراعى    وأحطتها   خطوة   وتقدمت
 الرأس هوى    ما   وسرعان .  فراغ على    ينسدل   الفستان   أن   وأيقنت 
 ورد   مثل   األمواج   ومحلته   النهر إىل    وتدحرج   رضاأل إىل    البديع 
 .أبدية   حسرة ىف  إياى    تارآة   النيل 

 2005 – 9 – 30نشرت بتاريخ : القراءة األوىل

هذا الذى يرتيض على الشاطئ، حضرنا مستيقظا يتذآر، آان
"ىف املنام ولو مرة واحدة"يتساءل عن احلبيبة وملاذا مل تزره 

ثري احتمال من البداية أن هذه احلبيبة مل تكن واقعا أصال،أ. ؟
على األقل ألتأآد من أهنا آانت حقيقة وليست: " يقول النص

؟ مث يشككنا النص ىف الصورة الىت طبعت ىف خيال الراوى،" ومها
تردد آل ذلك. على احتمال أهنا ليست الصورة احلقيقية آذلك

هل ماتت أم أهنا: املتصورة بعد أن رحلت احلبيبة احلقيقية أو
هذه. من الذاآرة أو احللم أو اخليال ؟: اختفت مرحليا

الزيارة احملتملة ىف املنام بدت وآأهنا هى اَحلَكـم ىف حتديد احلد
الفاصل بني وجود احلبيبة أصال، ناهيك عن رحيلها، آما جعلها
النص أيضا احلكم الذى سيحكم على مطابقة زائرة املنام مع أصٍل

 !!!مشكوٍك فيه، وعلى صورة رمبا مصنوعة من البداية

إىل هذا احلد داَخَل هذا النص بني مستويات احللم، واليقظة،
ويا ليته توقف عند. واألصل، والصورة، والواقع، واخليال

 :هذا املستوى، نكمل معا 

وليست أشباحا تصدر(ترتامى إليه أصوات تنقلب إىل أشباح 
مألوفة، لكنها جنائزية دون حزن، وهى أصوات )أصواتا
هذه االحتفالية اجلنائزية عادة ما تتقدم نعشا ال. آئيب

هى هى"شخصا حيا، لكنها هنا تتقدم احلبيبة بلحمها ودمها 
 "بطلعتها البهية، ومشيتها السنية، ومالحمها األنيقة

يبدو أن إبداع النص حياول أن يؤآد للراوى أن احلبيبة
يقة ماثلة وهاهى تسري خلف فرقة موسيقيةحق) وما زالت(آانت 

 ". لتؤآد ىل أن العمر مل يضع هدرا.."..جنائزية، وقد جاءت 

وسعد هبا،, املعىن املباشر هو أن الراوى عاش التجربة فعال
وأن هذه التجربة مل تكن أبدا أوهاما، وأن حبيبته هى
ريحبيبته، وأهنا أخريا تعطفت عليه وزارته، وإن آانت ىف ظرف غ
 مألوف للقاء األحبة، فهى تسري وراء فرقة املوسيقى اجلنائزية 
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تنتقل احلرآة والراوى يتقدم إىل حمبوبته بكل قوة وثقة،
أو(، فننتبه "قوة روحه"لكننا نالحظ أن تلك القوة آانت 

:أنه منذ البداية أقر أن روحه هى الىت آانت هتيم) نتذآر
," هامت روحى حول أرآان العباسية املفعمة باليامسني واحلب"

ومع ذلك، فإن مطلب الروح األخري آان حسيا وباللمس للتحقق
 قوة   بكل   إليها   وتطلعت   " "...من الواقع ماثال عيانيا

 حبيبة   ألملس  -  تتكرر   ال   فرصة   هذه   إن   لنفسى   وقلت . روحى 
  ."  القلب 

املفاجأة األخرية هى أن احلبيبة مل تكن إال هيكلها العظمى
خفى وراء صورهتا بطلعتها البهية ومشيتها السنية،امل

ويالته هيكل عظمى متماسك، بل جتسيد فراغ هش مل حيتمل جمرد
 وأحطتها   خطوة   وتقدمت"....التفاف ذراعى احلبيب حوله 

 الفستان   أن   وأيقنت   يتكسر   شئ   طقطقة   مسعت ولكىن  بذراعى  
 "فراغ على    ينسدل 

فسنا ىف هناية النهاية أمام وهم األوهامهكذا جند أن
إىل   وتدحرج   األرض إىل    البديع   الرأس هوى    ما   وسرعان ".... 

 "النيل   ورد   مثل   األمواج   ومحلته   النهر 

الذى ال عودة  رحيل آخر أخري، لعله الرحيل احلقيقى، 
لصورةبعده خليال، أو حلقيقة ملتبسة، أو حلقيقة أصلية، أو 

هذا هو الرحيل العدم الذى ميسح اخليال. هى هى، أو آأهنا هى
مع احلقيقة مع احللم مع الواقع ويساوى بينها مجيعا، هو

ىف :" إياه    تارآة "النهاية الباعثة على احلسرة املمتدة، 
 !لكن أبدا، حىت هذا الرحيل، هو ذخرية الداخل." أبدية   حسرة 

 وبعـد

ة النقاهة ليست إال إبداعًا أصيًال، وأننتذآر أن أحالم فرت
ال يلزمنا أن نتعامل مع النص إال بصفته) أحالم(العنوان 

–آما قرأناه –هذ النص . إبداعا متميزا ال حلما مرويا
آيف أن اخليال هو واقع آخر،: يظهر لنا بشكل جلى أآيد 

وأن املوت هو وهم آخر، وأن العودة هى غياب آخر، وأن
ليس معىن ذلك أن مثة دعوة لتداخل خمل. خيال آخر الواقع هو

يسمح لكل شىء أن يكون ضده باستسهال غىب، لكن الدعوة هى
 .إىل رفض سجن ما نسميه واقعا

هى دعوة إلعادة النظر ىف مدى واقعية الواقع املزعومة،
وىف نفس الوقت هى دعوة الحرتام مستويات أخرى من الواقع ال

رك بينها بأآرب قدر من اإلبداع، لتظلنسميها آذلك، مث التح
 .الكينونة اجلدلية احلقيقية تتخلق باستمرار

  2007-12-6نشرت بتاريخ : القراءة الثانية

دون أن أرجع للقراءة األوىل أو –أنا  –نفس الناقد (
 )أتذآرها

 قفزة أخرى فوق احلاجز يني واقع اليقظة، وواقع احللم، 
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، مثوىف نفس الوقت هى قفزة فوق احلدود بني احلياة واملوت
بني اخليال واحلقيقة، وأيضا بني: إن مثة تداخالت موازية

 ..!!االمتالء باحلب والضياع ىف الفراغ

ملاذا مل تزرىن ىف"من احللم  احلقيقةحمفوظ هنا يستدل على 
 .؟حقيقةألتاآد أهنا آانت ..... املنام

ذلك أنه جيعل احللم هنا هو املقياس الذى يقيس به 
 ).إن آان هناك أصل!! (ألصلمطابقة صورهتا على ا

وصول صوت املوسيقى قبل التيقن من طبيعتها استجلب
، مث)رمبا أنغام املراهقة بالذات(املاضى مفتوحًا لألنغام 

تتعني األنغام ىف أشباح، ال تتحدد معاملها إال ىف نور مصباح
بالصدفة، يتعرى املوقف أآثر حني تتحدد املوسيقى ىف هذا

لكن مىت آانت جنازاتنا العادية يصاحبهااللحن اجلنائزى، 
املوسيقى ويتقدمها العازفون؟ ومىت آانت تعزف حلنًا ُيحفظ؟

 .فنتذآره

ال: مل تستجلب املوسيقى اجلنائزية أية ذآريات حزينة
ذآريات املوت وال ذآريات الفراق، لعلنا الحظنا ىف الفقرة

احلقيقية(األوىل آيف أن السؤال آان حول عدم زيارة احملبوبة 
هو مل يقل إن آان هذا الرحيل. له منذ رحلت) أو املتخيلة

أقول مل تستجلب هذه. هو إىل بلد آخر أو إىل عامل آخر
باملفاجأة"املوسيقى احلزن أو األسى أو احلنني، بل جاءت 

 ".السعيدة

هذه املفاجأة قد تقتصر على أن احلبيبة عادت بعد طول
ت هى الىت بداخل النعش، فهى تسريغياب، وقد متتد إىل أهنا ليس

 .وراء الفرقة بني املشيعني، هى مل َتُمْت إذن

هذه املفاجأة مل تتجلَّ حلمًا، حضر املنظر وهو ينتظر يقظًا
مشتاقا إىل حمبوبته، يتمىن أن تزوره حىت ولو ىف احللم، حل

 .املنظر احملكى ىف بؤرة واقع حلمّى أآثر إغرابا من احللم

ت املشيعني واجلنازة واملوسيقى وامليت ووقفتاحلبيبة ترآ
أهنا موجوده مل متت، أهنا مل تنَسْه،: قبالته ترد على تساؤالته
 .وأهنا هاهى قد عادت إليه

قوة روحه جعلتها أوقع من الواقع، ومع ذلك فاللمس هو
حنن نعرف آيف يقرص الواحد منا نفسه ليتأآد(احلد الفاصل 
 ).معلم ال حل: ان ما هو فيه

 ؟لن تتكررملاذا افرتض من البداية أهنا فرصة 

 إن آانت قد عادت، حىت لو آان حلما، فلماذا ال يتكرر 

وإن آانت ليست هى الىت داخل النعش وإمنا هى تسري بني
 املشيعني، فلماذا ال يتكرر اللقاء؟

مث إن قوة روحه هى الىت ربطته هبا، فكيف ال تتكرر
 .الفرصة؟
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 .ن موجودة أصاللعله عرف أهنا فرصة لن تتكرر ألهنا مل تك

الرأس: حىت اهليكل العظمى الذى طقطق مل يكن إال فراغا
البديع الذى هوى آان رأسًا وليس مججمة، وقد تعرف عليها من

 ).ومالحمها األنيقة.. هى هى بطلعتها البهية(خالله 

أما ما حتت الراس، ما ينسدل عليه الفستان، فلم يكن إال
 .ن أن يكون هيكال عظميا هشًاالفراغ حىت لو طقطق داخله ما ميك

هو الذى هوى إىل –وليس اجلمجمة  –هذا الرأس البديع 
 .النهر

 هل هو نفس هنر البداية؟

البداية آانت مياه النهر تشع منها األضواء وهو يرتيض
 .على شاطئه األخضر

أما هنر النهاية فقد توارى خلف ستائر ورد النيل،
 .لتغوص فيه رأس احلبيبة بال رجعة

احلسرة األبدية هنا هلا أوجه متعددة، تثري تساؤالت
 :مقابلة

 هل هى حسرة أهنا مل توجد أبدا إال ىف خياله؟

 ام حسرة أهنا عادت لتثبت أهنا آانت حقيقة، مث ختتفى؟

 أم حسرة للتيقن من جوعه الذى ال يرويه خيال وال حقيقة؟

 أم آل ذلك معا؟

 لعله آل ذلك معا

 )اآلن: (اخلالصة

شكرى للمشارآني واحرتامى للجدية واجلهد واإلبداع، مع آل
 "نقد على نقد"دعونا نأمل أن نكون بذلك قد أوضحنا فكرة 

 "نقد النقد"أو 

 "قراءة أخرى ىف النص"أو 

 :ونكون بذلك قد أعلنا مرة ثانية 

 .بداية الدورية النقدية ألعمال حمفوظ

 .والدعوة عامة

 )روزاليوسف جريدة" !هل حنن نعرف ما هو اخليال؟(" -

)13(لم قراءة ىف ح" اإلنسان والتطور" "يوميا"نشرة  - 
 )14(وحلم 
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א−196  א

 مقدمة
يظهر هذا احلوار اليوم، وأنا خارج البالد، وغالبًا سوف
أعود هذا املساء، إال أىن قدرت أنه البد أن يدخل املوقع قبل

تى، لذلك ترآته قبل أن أسافر منذ يومني حىت التتوقفعود
بصراحة أشعر أهنا إذا توقفت يوما فهى سوف تتوقف(النشرة، 

إىل األبد، ال أعرف ملاذا، رمبا هذه واحدة من بديهيات نظرية
 ، ")القصور الذاتى"

وأنا أعّد مسودة هذا احلوار، وصلىن فجأة تبادل آراء بني
إبن أخى، وإبىن، وهو حوار نابع من: نيدآتورين حممدين رخاوي

خالل ما بدأته مع آلٍّ منهما على حدة ىف هذا احلوار الربيدى
املفتعل منذ صدور هذه النشرة، وأيضا هو متعلق بقضية أساسية

آما) 2007أول سبتمرب (تناقشها هذه النشرة منذ صدورها 
يناير(ا أيضا منذ صدوره" اإلنسان والتطور"ناقشتها اجمللة األم 

، وهى قضية نعيشها جيال بعد جيل، واليبدو أن هلا حل)1980
 !!قريب، لكن املؤآد أن هلا حل عظيم آٍت ال ريب فيه، أو ننقرض

ال أريد التعريف باملتحاورْين، فاملتتبع هلذه النشرة، أو
حىت لربيد اجلمعة فقط، البد وأنه تعّرف عليهما املرة تلو

ف أذآر بعض مالمح رمستها لكل منهمااملرة، مبا يكفى، فقط سو
وذلك ملن مل يتابع) وليست مالمح أى منهما بالضرورة(

 :حوار اجلمعة بانتظام/بريد

الدآتور حممد أمحد الرخاوى هو ابن شقيقى، وأنا أحبه
، وىل موقف مع حممد ابنه هذا، ابىن، أنا أيضا)أحب شقيقى(

قاس، ومتحمل، أحبه حبًا من نوع آخر، هو حب َحِذر، متحفظ،
ومرحب، ورافٌض، هو قد هاجر إىل اسرتاليا بعد السعودية
وحلقته أسرته، وهو طبيب استشارى أشعة حصل على الزمالة،

 !واستقر هناك جسديا وسكنيا ومهنة، ومل يستقر

أما الدآتور حممد حييى الرخاوى، فهو إبىن من ظهرى، وهو
القاهرة، وقد سافر مدرس ىف آلية اآلداب قسم علم النفس جامعة
لكنه) ال أذآر عددها(أيضا مهاجرًا إىل نيوزيلندا منذ سنوات 

)أمس" (ويتعشى"عاد بسرعة، وهو يعمل، ويتحاور، ويتشاجر، 
 ، منذ ولد، وحىت تارخيه)أى ضدى(معى ىف آل هذا 
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ىف بريد اجلمعة –آما الحظ من تابعنا  –حممد ابن أخى 
ساخط بالطول وبالعرض، على الشرق وعلى الغرب، علينا

ليهم، على اجلميع، إال على نفسه، وهو يستشهد بآياتوع
قرآنية آرمية آثرية، ال تصلىن آما أعرفها، حيث أشم رائحتها

ىف ما يصلىن منه عرب البحار، لعل العيب ىف -الىت ألفُتها –
 .أنفى

حممد إبىن مفرط ىف التفكري واحملاولة واملراجعة والتنظري
كنىن أملح باستمرار نقطةوالتحدى، أختلف معه بشدة ظاهرا، ل

لقاء وراء اختالفاتنا آلها تقريبا، أحاول أن أحبث عن
 ) العيب مىن –مرة أخرى  –رمبا (مثلها عند ابن أخى، فأفشل 

برغم تشابه األمساء، وااللتقاء عند نفس اجلد، بنفس االسم
فإنه ال توجد شبهة توريث، ألن األفكار واملعاناة) الرخاوى(

ال تورث، لكن الشبهة قائمة ىف –أخطأْت أم أصابْت  –واحملاوالت 
إتاحة هذه املساحة آلها هلؤالء الثالثة األقارب من الدرجة

 األوىل والثانية، 

ولكن عندك، هل أرسل لنا أحد شيئا هبذا احلجم ومل ُنجْز
 نشره هكذا؟ 

ومع ذلك ال أنكر خجلى من االستيالء على هذه املساحة
 : ى أفعله مبا يلىهكذا، وأبرر هذا الذ

 إن القضية الىت يتحاوران حوهلا ليست خاصة، : أوال

سنة، 46سنة ابن أخى،  50(إهنما ميثالن جيال ْمِهمَّا : ثانيا
وهو غري جيلى طبعا، مع أن جيلى، واجليل الذى سبقىن،) إبىن

بل ومن سبقه أيضا عاشوا مجيعا نفس األزمة، موضوع احلوار،
 أخرى، ألسباب أخرى ىف ظروف 

إن مثة خربة مشرتآة بني املتحاورين فكالمها هاجرا،: ثالثا
واحد رجع،) نيوزيلندا-اسرتاليا(إىل نفس املنطقة تقريبا، 

وواحد بقى، ولعل رسالة تصل األصدقاء من االتفاق واالختالف
 . معا

إنىن على سفر ومل استطع أن أآتب احلوار: رابعا
صة ألمأل، املساحة املعتادةاملعتاد،على راحىت، فانتهزهتا فر

(!!) 

............. 

 أآتب آل ذلك ومل أطلع على حوارمها بعد، 

 !! آل ما ّمهىن هو أن حجمه مناسب، آذا صفحة

قبل أن أترك هلما احلوار، الذى لن أعلق عليه طويال
اختيارا أو(اليوم، أقدم اعتذارا جديدا لألصدقاء املعقبني 

يا بعينة حمدودة أرد فيها علىمكتف. ولنا عودة) اضطرارا
، والباقى"الذوق"بعضهم من باب إثبات حسن النية وادعاء 

 .يساحمونىن
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 العام/قبل احلوار العائلى

عماد الشمرى. مجال الرتآى وأ. حييى إىل د. من د
 ]: العراق[

مجال الرتآى، بريد يقرتح. وصلىن على املوقع مث حموال من د
 :الشمرى. فيه أ

حمطة فضائية عربية"نشاء اجلهود إل أن تتضافر.... 
الواقع النفسي تكون أآثر قربا يف قراءة " للعلوم النفسية

ملشاآله حىت يتعرف املواطن على العربي و حتليله و التصدي
 اخل.... علمائه، فالسفة، مفكرين

 حييى.د
آان قد وصلىن اقرتاحك قبل. عماد الشمرى. األخ الكرمي د

ىن عرب املوقع، وهانذا أآتبأن أطلع على بريد املوقع، مث وصل
لك اآلن نص اخلطاب الذى أرسلته إىل مجال، هبذا الشأن، ويهمىن

 .أن أرسل لك صورة منه وفيها رأىي بالذات حول االقرتاح

  عزيزى مجال

عمار الشمرى وقرأت. االقرتاح املتحمس للزميل أ قرأت
 ومصائبه  ونظرا خلربتى باإلعالم الواقعى عليه، ردآم الكرمي

جدا جدا قبل وأفضاله معا، فإنىن أرجو أن ترتووا آثريا
وإال وجدنا اإلغراء، اإلقدام على هذه اخلطوة مهما بلغ

وأنت أدرى مبا شرآات الدواء دون اختيار، أنفسنا حتت رمحة
 طويل حىت بعد عمر ذلك يرتتب على

على األقل جزئيا -نابعًا هذا الرأى  آسف، ولكن رمبا آان
واختبار مدى) اإلنسان والتطور(نا ىف املنتدى من خربت -

 التواصل اجلدية ىف

بالعام، ولكنىن مل أستطع إال أن أبوح ذرا أن أربط اخلاص 
االقرتاح وشكرا لك، وللزميل صاحب مبا عندى آله احرتاما لك
 مع تقديرى واعتذارى) الشمرى. أ(

 )2008-3-5(اإلدمان ظاهرة : أسامة عرفة. د
 مع عوملة السوق واختزال اآلخر اىل سلعة استهالآية أو

هذا االختزال والتهميش لكل ما له قيمة أرقى آائن مستهلك
يف االنسان، يضيع اهلدف وتتوارى أمهية منظومة القيم وتتحول

إىل طاقة حرآة ن طاقة حرآة بنائيةطاقة احلرآة اإلنسانية م
دائرية مغلقة، حملك سر هنا يأتى املخدر املهدئ لتهميد

يف املسار الدائرى املغلق وتأتى اإلدمانات الطاقة احملتقنة
املنشطة حملاولة إطالق هذه الطاقة وحتريرها من احلرآة

 الدائرية

 حييى.د
، أرجوأنت أدرى يا أسامة، فتخصصك الدقيق هو ىف اإلدمان
 أن تكون قد تابعت بقية النشرات، وأن تواصل اإلضافة 
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والنقد من خالل خربتك فعال، ألنىن سأرجع إىل اإلدمان آثريا
وطويال، فهو مدخل إىل مشكلة هامة، نتعرف من خالهلا على

 .أنفسنا معا، آما ذآرت سابقا

 )2008-3-1" (ختثر الوعى والثقافة": ناجى مجيل.د

ال أوافق امربيقيا على فكرة أنه ال يوجد ما جيمعنا هبذا
أآيد فيه حاجة. الشمول ىف ظل القبول والسكون الظاهرين

 .رمبا ثقافة االستسالم والسلبيةعامة مؤدية إىل هذا، 

 حييى.د
ن الذىإذا آان ذلك آذلك، يعىن إذا آا!! يا خرب يا ناجى

أم. جيمعنا هو ثقافة االستسالم والسلبية، فيستحسن أال جنتمع
 ماذا رأيك؟

 )2008- 2- 28" (قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة": أمين عبد العزيز.أ
احية واإلنكار اجلموداألصل والوصل ىف ن"برجاء توضيح مجلة 

 ".ىف ناحية أخرى

 حييى.د
األصل الوصل هى حرآية الوجود آله، وأظن أا ترتبط

-inبربنامج الدخول واخلروج ) مدرسة العالقة باملوضوع(علميا 
and-out program  النزوع"سواء املقصود من ذلك حرآية

ىف، الىت ميكن أن تتمثل أبسط "للعودة إىل الرحم مث بعيدا عنه
 .إيقاعية النوم واليقظة

ومما يقصد من ذلك أيضا ما ميكن قراءته ىف حرآية التواصل
أو حىت ىف املمارسة اجلنسية الصحيحة،" املوضوع"باآلخر 

 التكامل البعث، وآل من هذا ال ينجح إال بالوصل الفصل،

 .الوصل الدائم سكون ميت، والفصل الدائم عزلة هامدة

الوصل/فرمبا نفهم حرآية الفصل أما من الناحية الصوفية
آل من انفصل عن أصله يطلب أيام"وبالعكس، من قول أحدهم 

ضمن حرآة آدح جهادى توجها إىل املطلق فوجه اهللا، مث ،"وصله
نعود إىل الذات احملدودة نسكن إليها لتتوجه من جديد إليه،

 وهكذا باستمرار، 

ىف(و عكسه أما أن يكون ذلك ىف ناحية واإلنكار واجلمود ه
 . فأظن أنه أمر ال حيتاج إىل توضيح) ناحية أخرى

)2(الفروق الثقافية والعالج النفسى": أمحد صالح عامر.أ
  )2008-2-25(احلاجة لكل أنواع احلوار 

ة بني املعاجل واملريض أم أهناهل املواآبة هى شكل العالق
،"سيصبحه"مواآبة داخل املريض نفسه بني ما عليه وما هو 

 اختلط األمر علّى ؟

 حييى.د
بني(املواآبة هى أساسا شكل العالقة بني املعاجل واملريض، 

 !).ىف حماولة عالقة . أى منا وأى آخر
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 أما أا مواآبة داخل املريض نفسه، فأنا مل أقصد ذلك أبدا

تعددة، أو ذواته، تتبادل وتتجادلإن ترآيبات املريض امل
باستمرار لو آان منوه مازال نشطا، وهى تنشط بالعالج

، إْذ"احلرآة ىف احملل"الصحيح إْذ يستعيد حيويتها بعيدا عن 
تكسر الدوائر املغلقه الواحدة تلو األخرى وهذا ال يسمى

 مواآبة، 

 وأرجو أن أمتكن من إيضاح أآثر فيما بعد

**** 

 )2(الفروق الثقافية والعالج النفسى : د رجبعبري حمم. أ
ال أستطيع فهم آيف ينجح الفرد الذى ميارس حوار الكر

وعلى هذا األساس فهل الشخصية!! والفر ىف العالج النفسى
السيكوبائية هى أجنح األشخاص ىف القيام بالعالج النفسى؟ وإن
آان آذلك فكيف يؤمتن أى منهم على تغيري أو تعديل مسار

 لنمو لدى املريض؟ا

 حييى.د
حوار الكر والفر ُيْفرض على املعاجل فرضًا،: يا بنت احلالل

صفات املعاجل، املريض هو الذى يبدأه،  وهو ليس أبدًا من
وأحيانا يصر عليه، وبالتاىل فهو البد أن جيد من حيذقه أمامه
آأا مبارزة، لكن بدال من أن تكون املبارزة للقضاء على

ني، فهى جترى هنا ىف هذه احلالة للحفاظ على اخلصم،أحد اخلصم
بل بصراحة على اخلصمني، بل إا ليست للحفاظ عليهما فقط،

 .بل هى إلطالق سراحهما من سجن نفسيهما

 )تعتعة(ختثر الوعى الوطىن : عبري حممد رجب. أ
 إذن ماذا؟ 

ما الذى جيمعنا وقد ختثر الوعى إىل آل هذه القطع
 املتباعدة؟

 توجد حلول واقعية ملا وقعنا فيه، ال أدرى آيفأال
 أستفيد من هذه اليومية؟

 حييى.د
وهل اتمع العالجى الذى تعملني فيه إال جزيرة يتخلق

 فيها وعى جديد ضام مفيد؟

وبعيدا عن العالج توجد جمتمعات جيدة وجديدة تتخلق ىف 
 آل مكان ىف العامل

يتخلق –رية واعدة جزيرة بش –ومع ختلق آل جمتمع جديد  
وعى جديد، فتتعدد اجلزر الصاحلة للحياة بسرعة وقوة مث تأتى
التكنولوجيا األحدث فيتخلق التواصل رغما عنا، ونعيش معًا

 بقوانني جديدة وعالقات جديدة،

 ما املانع؟ 

 "!انشاهللا: "قوىل
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**** 

 )"1(الفروق الثقافية والعالج النفسى: "حممد عبد الفتاح خليل.د

هى نشاط يشمل: "رفة بأهنالفت نظرى التعليق على املع
 " اجلسد والوجدان واحلرآة

وان مل استطع فهم املقصود جيدًا ولكن أعتقد أن جزءًا من
 .الفكرة قد وصل ىل

 حييى.د
أهم من أى - جبد -أنا يكفيىن يا حممد هذا اجلزء، وأعتربه 

 .محاس يا شيخ

   !"خلفية وتساؤالت: ظاهرة اإلدمان": هيثم عبد الفتاح.أ
ال أعتقد أن األحباث العلمية املوضوعية واإلعالم من املمكن

وأعتقد أن. أن ميثال سببًا ضمنيًا لزيادة ظاهرة اإلدمان
دورهم ليس سلبيا متامًا ومع ذلك هذا ال يلغى إمكانية وصول

 .ة قد تغذى هذه الظاهرة املرضيةرسائل سلبي

 :حييى.د
 أنا مل أقل أما سبب ىف ظهور الظاهرة، ولكنىن نبهت 

 أن زيادهتا ال تقلل الظاهرة: أوال

 أما يتزايدان والظاهرة تتزايد ىف نفس الوقت: وثانيا

 .وال ميكن أن نعزو هذا إىل ذاك أو العكس هبذه البساطة

**** 

 " بريد اجلمعةحوار : "أمحد صالح عامر.أ
وصلىن إىن آنت قاعد آل ده حباول أفهم وماآنتش عارف إن
ينفع أقول أى حاجة على باىل دون مراجعة، حبيت التلقائية

 .أآثر ما آنت، ولكن فاشل ىف تطبيقها

 حييى.د
يا بومحيد، الفهم ليس ضد التلقائية، والتلقائية هى

أعىن بفهم( عدم إعاقة الفهم السلس، وهى ممكنة حىت بدون فهم
وأنا واثق أنك على الطريق السليم مادمت متارس) آامن

 .وتقرأ، وتقرأ ومتارس، وتراجع آل ذلك باستمرار

 2008-2-26) 1املواجهة (: حممد امساعيل.أ
مع أن الوراثة تلعب دورًاآيف نولد بدون امليكانزمات 
 .ما ىف ضعف بعضها على حساب اآلخر

 حييى.د
برغم اعتقادى أن امليكانزمات ليست إال برامج نيورونية
ميكن أن توّرث، إال أننا نولد قبل تشغيلها، وبالتاىل فنحن

إخل، فهى..نرث برامج قابلة للشحن، فالتشيعل فالتحور 
ابلة للتبادل والتخفيفليست ثابتة، وال جامدة، وهى أيضا ق

 .اخل مما سنعود إليه حتما يوما ما..واجلدل 
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**** 

 "!!قطاع خاص"حوار 

بني أوالد العم) قطاع خاص(واآلن ننتقل إىل هذا احلوار 
 !!على شرف املعقِّب) الرخاوى(

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
 "رخاوى"الظاهر ان احنا حنخش ىف جدل  

 )الرخاوى(حممد حييى . د
تك، ومن قبل على التفاتشكرًا يا عم حممد على التفا 

الشعور بالذنب ىف"حييى الرخاوى لردى على آل من يومية 
، رمبا آانت أهم وظيفة لكل هذا"الذل"، ويوميات "السياسة

الذى يفعله حييى الرخاوى هبذه اليوميات هى إثارة حوارات
 .يبدو أننا نفتقدها دون حىت أن ندرى؛ فشكرًا له جبد اجلد

ًا رافض ىف احلقيقة إىن أدخل ىف حكايةأما بعد، فأنا شخصي
دى عيلة صعب يا عم، صعب قوى، لذا دعنا. اجلدل الرخاوى دى

نأتنس بالناس ونتكلم دون هذه الصفة الرخاوية الىت أرى أن
مث إنك حممد الرخاوى، وأنا حممد. ىف بعض التواضع عنها ثوابًا

ممنواللى حصل حصل، بل إن هناك آثريين، غرينا، (الرخاوى 
، هل ينقص الناس خلبطة وارتباك)امسهم أيضًا حممد الرخاوى

بسبب آل هؤالء الرخاوية الذين يتمسكون بالقول ىف مجيع
االجتاهات بعنفوان خيض؟ أليس من حقهم أن يكتفوا منا بيحيى
الرخاوى وحده؟ ال يا عم، هذه الصفة العائلية حتتاج ملقاومة

شوية، إن آان هلا) ومةمن النع(حىت تتسع الدائرة وتتنعم 
 .أن تتسع أو تتنعم

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
حييى مسألة الشرق والغرب دى من قضايا أوال يا حممد 

عمرى، زى مانت عارف فضلت رايح جاى حلد ما قررت مؤقتا اىن
ابقى هنا جبسد عليل ووجدان ملئ بأمل ال يداويه رؤية، ووعى

 .مما أحتمل طول الوقت يرهقىن أآثر

 )الرخاوى(حممد حييى . د
بس احلقيقة أنا متصور إنك. آان اهللا ىف عونك يا أبا محيد

مينا. هنا أو هناك ىف نفس احلالة، زينا آلنا آده يعىن
لو): مهاجرًا(غرباوى آان قال ىل يوم ما وصلت نيوزيالندا 

انت آنت مبسوط ىف مصر حتنبسط هنا، لو ما آنتش مبسوط ىف
 ؟؟!!)قصده: قصدى(فاهم قصدى . امصر موش حتنبسط هن

أنا. وبعدين بصراحة هذه الصيغ اللغوية آبرية شوية 
زيك مسألة الشرق والغرب هبدلتىن وسفرتىن ورجعتىن، واحلقيقة
60إىن فخور إىن أخذت قرار الرجوع النهائى قبل أقل من 

ضمان: ليلة من حصوىل على ما يتمناه آل من يهاجرون من
امة واالنتماء واالستمتاع الدائم مبا أنتقانوىن ورمسى لإلق

آسف أن أقول لك إن جتربتك اِملْتَرْوَحَنة، الىت آنت(فيه 
 أتابعها جيدًا، آانت أآثر ما دعاىن الختاذ القرار هبذا احلسم 
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هبدلتىن مسألة الشرق والغرب دى لغاية ما قررت ىف). العنيف
بلعبة الرتآيز على نظرية(احلقيقة إىن أتعاىل عليها شوية 

صة اللغة بوصفها التشكيل الرئيس للمعرفة،املعرفة وخا
 ).ودول هم اللى باعتربهم قضية عمرى أنا بقى، دلوقىت

إيه حكاية الشرق والغرب دى بقى بإذن اهللا؟؟ وحلد إمىت 
حنفضل نشعر مبهانة االنتماء ملا ال ننتمى إليه فعًال؟ ومهانة

ًا عنعدم االنتماء ملا ميكن أن ننتمى إليه جدًا، وفورًا، وغصب
حبة عني أى خائب ممكن خياف مننا أو يبخل علينا جملرد إنه

 افتقر من جوة؟

 ):الرخاوى(حممد أمحد . د

 زى ما ابوك قال وعاد املسألة فعال خرجت من اطار شرق 
وغرب، املسألة بقت حتدى وجودى صارخ ال ينتصر ىف هناية
النهايات اال بتوجيه مستويات الوعى وآل الكدح وآل العمل

 .اىل غائية قد تكون جمهولة ولكنها حاضرة طول الوقت

 ):الرخاوى(حممد حييى . د

موش باهزر وبس. آالم جامد قوى، حمتاج له مقاالت لوحده
سأعود لقولك األخري. واهللا، أنا موافقك جامد ىف حاجات أساسية

ىف مقال سأستغلك) إخل.....املسألة بقت حتدى صارخ(هذا 
.كن تعاىل حلكاية الشرق والغرب دى بقىل. لكتابته بإذن اهللا

من زاوية معينة، أظن هى اللى هتمنا حبق وحقيق ىف احلوار ده،
وما دمنا ال نتكلم بقصد عملى سياسى أو اقتصادى، ولكن

ال مؤاخذة بقى -ليصب ىف احلياة، إن قدرنا-بقصد معرىف أساسًا 
؟ هىيعىن إيه حكاية إن املسألة خرجت من إطار الشرق والغرب

خرجت إمىت بالذمة؟ يعىن قصدى هية إمىت آانت دخلت أصًال
بالنسبة لك وبالنسبة ىل وبالنسبة جليلنا عمومًا وبالنسبة
لألجيال اللى بعدنا؟ معلهش خللى حييى الرخاوى على جنب

احنا عايشني ىف عامل غرىب من زمان أصًال، املشكلة. دلوقىت بس
يام واهنزم إلنه شرقى، موشموش ىف إنه آان شرقى ىف يوم من األ

ىف إنه شرقى وال غرىب، املشكلة هو فاشل وال ناجح، وانت عارف
زى(بصراحة ملا ابويا . طبعًا اإلجابة، إنت واللى يتشدد لك

يقولك إن املسألة خرجت من إطار الشرق) ما بتسميه هنا
 .والغرب يبقى متأخر قوى

ت ىف شارعشرق إيه يا عم حممد؟؟ يا عم حممد أنا اتولد
موش(منيل الروضة وانت اتولدت ىف مصراجلديدة، آانت شقق 

فيها آهربا وبتطل على أسفلت وخرسانة ومرتو) بيوت
وأوتوبيس وتروللى وآل ما هو غرىب النشأة والتصميم،

على الراديو) وحنن حول اخلمسني اآلن(ووعينا أنت وأنا 
والتليفزيون والتليفون) الرتانزستور آمان(

السيارة وآل ما يسابق ىف سرعته سرعة حياة/ربيةوالع
"االضطرار"الغربيني بدون الزمة، وآل ما حيرمنا من روعة 

إخل، بل إن أبوينا الشقيقني آانا...للبطء والتمهل والصرب
يرآبان العربية واملرتو والرتوللى والفسبا وحىت قطار الدلتا

 لمنا األجبديةىف اجلامعة وىف املدرس وما قبلها، آما أننا تع
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أى شرق وأى غرب بالذمة؟؟. جنبًا إىل جنب العربيةالغربية 
 !!!هو آل ده شرقى؟ وال آل ده موش مهم ىف نظرك؟؟

ما ياخدش باله) زى ما انت بتسميه هنا(ملا ييجى أبويا 
من ده آله، ويقول إن املسألة خرجت من إطار الشرق والغرب
عندما بدأ يتعامل مع الكمبيوتر واإلنرتنت بالذات؛ يبقى

حة هو اللى متأخر قوى، أل ويبقى ظاملنا قوى، قوى قوىبصرا
مث إن ابويا ده حالة خاصة جدًا أساسًا، وخصوصًا ىف حكاية. آمان

مهَّا اللى بيقولوا عليه" (خماوى"أبويا ده . الشرق والغرب
آده، يعىن تالميذه اللى بيحبوه وبيشوفوه وهو بيعامل العيانني

وبعدين ده رامى عادل هو[والناس اللى أصغر منه بالذات، 
وموش خماوى بس، أل ده]). قول متخافش: اللى زقىن وقال ىل
ساعات يتهيأىل إنه حكاية تعدد الذوات دى. بالقصد وبالِعْنَية

هو اللى عملها مع نفسه بالقصد، ىف األول آان عاوز يفهم
العيانني، واسرتشد له بكام نظرية آده، وبعدين آربت معاه،

بالكثري، لكن) يعىن أضافت إليه(نة إهنا زودته ويبدو لألما
طبعًا ملا). هواللى بيقول آده واهللا(آمان بقى صعب عليه يلمها 

يقوم يعايرىن إن. يبقى خماوى يبقى الشرق أنسب له ميت مرة
أنا ماليش ذوات آثري؟؟ يا أخى ربنا خلقىن عندى فقر ىف

عامل مفيهوش بىنالذوات، أنا ذنىب إيه؟ ذنىب إيه إنه خلقىن ىف 
؟؟ بصراحة بقى)حىت لو آان عامل غرىب(آدمني آثري ليهم ذوات آثري 

موش ميكن. ثرائى موش مرتبط بتعدد الذوات قوى، وال بالضرورة
:موش ميكن فيه اتساع ثاىن؟؟ أقولك مثًال!! فيه ثراء ثاىن؟؟

اجملاز، ده بقى أنا بافهم فيه، واحلقيقة إن حييى الرخاوى ظامل
وال(ىف صياغة ما يعيش ىف اللغة " غري اجملازية"جدًا برغبته  نفسه

، بدليل املوقع ده، أل، قصدى اليوميات)حىت ىف الفيديو حينفع
معلهش االستطراد طال مىن، آان قصدى أقولك إن حكاية. دى

الشرق دى خلصانة من زمان، وبواقيها استثنائية، وموش حينفع
غرب إال إنه يستوعب الغربلكل من يرى نفسه متمايزًا عن ال

 .وهو حياوهلا

يا عزيزى يابن عمى أغلب الظن أننا عندما نقول الشرق ال
، خاصة ذلك الزمان الذى مل تكن"زمان"نعىن شرقًا، بل نعىن 

قد أظهرت فيه) أصل الفكر الغرىب(عبقرية الفلسفة اليونانية 
عاملآل هذه القدرة على مراآمة املعلومات اجلزئية لصياغة ال

املصنوع وفرضه وفرض قوانينه وقوانني أسواقه على حساب عبقرية
أخرى هى عبقرية قوانني التاريخ احليوى األآثر أصالة ومشوًال
وجتذرًا ىف قلب الوجود نفسه، أو على حساب عبقرية ثالثة هى

الصياغة اجملازية(عبقرية الصياغة اجملازية للعامل أو للوجود 
من الصياغة احلرفية، أو - طالق وهنائيًاعلى اإل–ليست أقل دقة 

الىت تسعى للحرفية، وهذا آالم علمى، آسف ال أحب استخدام سلطة
 ).العلم، ولكن لزم التنويه بعجالة

هذا" قبل"هذا الذى نعنيه عدا ما هو  -إذن-أى شرق 
التطور التكنولوجى التجارى القاهر؟؟ من الطبيعى أن جتد ىف

هو األمر ىف أى إطار آخر، من هوإطار هذا التطور، آما 
 وحنن . شاطر ومن هو خائب، من هو سابق ومن هو متأخر
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بعيدًا) نبقى شطار(اخلائبون املتأخرون، وعلينا أن نتشطَّر 
لو اتشطرنا قوى، سنجد أننا حنيى. عن حجج الشرقية اياها

مني ده ان. حىت لو مل نتعمد) الذى نسميه شرقًا مؤقتًا(احلق 
برضه بنسميه(اللى فيها حق  شاء اهللا اللى ممكن يغري جيناتى

 ؟)شرق، أو حىت إسالم، مثًال

.ىف الغالب التأخري مثنه غاىل قوى: على فكرة يا حممد يا أمحد
أظن جزء من الثمن اللى بندفعه، أنا وانت، وحييى الرخاوى

يا أخى. آمان، هو مثن التأخري ىف االعرتاف بكل ده، يعىن باهلزمية
اللى واخداه العزة باإلمث بيدفع. دعما يعرتفش باهلزمية إال اجل

أال تظن معى أن تأخرنا عن. الثمن أغلى بكثري، أصله بيتعطل
إدراك هزميتنا هو مسؤولية آبرية تقع أساسًا على عاتق إصرار
جيل آبائنا على التمسك مبا متتعوا به مما مل يستطيعوا أن
ينقلوه إلينا إال آإشاعة هوية وجدناها فارغة ومنهزمة

لزمة بسبب أبوهتم الطاغية؟؟ يا عزيزى هذا التأخري تأجيلوم
أآثر قسوة مما أدعونا إليه؛ فعلى األقل دعنا نكتشف وال نقول
إهنا ثورة االتصاالت والكمبيوتر واإلنرتنت؛ فما هذه إال الساللة
الشرعية جدًا ملا بدأت به املسألة من أسفلت وسيارة وتليفون

أجيال من قبلنا بزيادة السرعة ىفلقد متتعت . وسينما وخالفه
آل شىء، وبالتكنولوجيا، وأجنبونا وهم متمسكون هبا متام
التمسك، متنافسني فيها آل التنافس، فكان عليهم أن يعيدوا
صياغة حكاية الشرق والغرب، ولكنهم اختاروا أن يتأخروا

ومل يكن هذا التأخري إال حلساب تعميق. ليتمتعوا بتعدد غري متسق
تنا آشرقيني مجيعًا، أى حلساب تعميق لن ميكننا إنكارههزمي

هو ما أزال) أول امبارح(وادعاء أن جمىء الكمبيوتر واإلنرتنت 
ولو مل نستوعب عمق اهلزمية املتمثلة. احلواجز بني الشرق والغرب

ىف أن حياتنا ىف معظمها غربية؛ وأن التلفيق ملداراة اهلزمية مل
مل نستوعب ذلك سنظل نعمقها أآثر يفعل إال أنه عمقها، لو

 .فأآثر وحنن ال ندرى

ال أنا وال أنت نعرف شرقًا مبعىن الثقافة املعيشة الىت
تتمتع بدرجة من التناغم والتكامل متكننا من احلديث عنها

حنن منتهكون من. بوصفها مقابًال حقيقيًا ملا ميثلونه ىف الغرب
أنت(آتسب جيلنا زمان قوى، وخسرناها من زمان قوى، وقد ا

الوعى آله ىف ظل هذا االنتهاك وهذه اخلسارة وهذا) وأنا
ال أظن أن من حقنا أن نصور. االستهالك لكل ما هو غرىب

رمبا ما لدينا حمض حنني. أنفسنا ونتكلم بوصفنا ممثلني ألى شرق
ملاض أآثر طبيعية وأقل اغرتابًا، متامًا آاحلنني الذى جتده ىف

)خاصة السينمائى(الفىن ) الغربيني(عملهم من ) جدًا(آثري 
والعملى) خاصة ىف تناوهلم للحداثة والعقل الغرىب(واملعرىف 

، أى آذلك الذى جتده ىف)خاصة عند املهتمني منهم بالبيئة(
رمبا نتمتع بقرابة مشوشة مع مصطلحات". نقدهم ألنفسهم"

ومفاهيم وثقافة تنتمى لذلك املاضى الشرقى، رمبا لدينا
فرصة متميزة ىف عجزنا عن االنتماء الكامل هلذا النجاح

باختيار أو باضطرار. املغرتب واالنتصار به، ولكننا غربيون
وحكاية الشرق والغرب حتتاج إلعادة صياغة. حنن غربيون

 املتمثلة ىف (متمهلة وأمينة، إعادة صياغة جتعل من فرصتنا 
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املتمثلة ىف(ووطأتنا ) عجزنا عن املواآبة واالنتماء الفخور
نا للعبور عربهم، بكل ما حنمله من اغرتاب وهزائماضطرار

، إعادة صياغة جتعل من هذه الفرصة وهذه الوطأة جدًال)وذل
 .ينقلنا ملا بعدمها، وهو ممكن

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
انت عارف اآلية اللى بتقول أما الزبد فيذهب جفاء وأما

ىتىف األرض، اللى ينفع الناس دلوق ما ينفع الناس فيمكث
هوتشكيل نوعية جديدة متاما من الوعى واحلياة آى ال ينقرض

 النوع فعال يا حممد

 )الرخاوى(حممد حييى . د
يا عم حممد ملا نتكلم على!!. اهللا!! ما ينقرض يا عم حممد

.مستوى مسؤولية االنقراض دى؛ يبقى الزم لغتنا ختتلف متامًا
يكرم اللعب على مستويات اللغة موش بالسهولة دى ربنا

هو أنا وال انت حنمنع انقراضه؟؟ بإيه؟؟ بالدربكة. أصلك
!!دى آلها؟؟ ده انت جايب عاليها واطيها ومضلمها ف وشنا

؟؟ اللغة الىت تنظر من أعلى لدرجة!!وموش عاوزها تنقرض
تتوقع االنقراض الزم تفضل متعالية عشان ما تناقضشى نفسها

عن االنقراض الزم يعىن قصدى إن اللى بيتكلم. باجملان آده
يبقى عارف إنه بيتكلم عن شىء أآرب منه بكثري، عن دائرة أو

هو أحد مستويات(مستوى أآرب من وعى اللغة العادى بكثري 
، والزم لغته تبقى منتمية هلذا الشىء أو هذا)metaامليتا 

أنا مثًال لو حاتكلم: أقولك ازاى. املستوى أوًال، وطول الوقت
م حاآون واخد باىل طول الوقت إن قوانينهعن االنقراض الز

وقوانني البقاء أآرب مىن بكثري، وإن أنا حتة فرد تافه، يا
حينفع يلتحم بيها بصيغة تفضل وتعمَّر؛ يا هريحل زيه زى

ِفْكَرك ربنا ناقصنا إن آنت. غريه، واهو العـدد ىف الليمون
وش منإنت وال أنا؟ وال احنا بنخىب أنانية شديدة واستعجال م

حقنا؟؟ يعىن بنستعجل هناية على مزاجنا، بس بنسمى ده آله
مث انت لو مصدق يوم القيامة حبق  ؟؟"خوف من انقراض النوع"

وحقيق حتعرف إنه فيه انتماء ملا هو أآرب مما ميكن أن ينقرض،
أنا موش. هو االنتماء الوحيد اللى ممكن حيميك من انقراضنا

ى موش مسؤوليىت وموش ده مستوىخبوَفك من يوم القيامة، د
أنا بس شايف ىف لغتك ما ينبغى. احلوار اللى ينفع فيه آده

أن يتسق مع آوهنا ممكن تنقرض ويبقى ده خري برضه، خري على
لو انتميت للمستوى ده يا. مستوى احنا موش شايفينه بس

حممد، موش حتخاف تنقرض، موش حتنقرض، وملا تنقرض موش حتبقى
يبقى آان الزم وضرورى وحتمًا والبد تنقرض عشان انقرضت، أو

 .األآرب منك واألحسن منك ما ينقرضش

إن ده ختلى عن مسؤولية) انت وال عمك(إوعى تقوللى 
البقاء واالستمرار، عن مسؤولية نقل اجلينات الىت أمحلها

ده برضه مستوى من اللغة. وأمحل مسؤولية إبقائها وتطورها
يعىن قصدى إن أنا مبوقفى ده ىف. نفسهالزم يبقى متسق مع 

احلقيقة باوافق على قوانينها، باوافق على اللى حاصل مبا
العامل احلقيقى هو: هيجل العظيم بيقولك(إنه من قوانينها 

 ، املطلوب مىن هو إىن أستوعب)آما ينبغى أن يكون عليه
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وبعدين. قوانينها، وهبذا فقط ميكنىن أن أبقى على ما أمثله
مبا ىف ذلك: قوانينها، قصدىأنا ملا أقول أحاول أستوعب 

أهو(النقلة اللى عملوها اللى انت مسميهم اصحاىب ىف الغرب 
وانت اللى عايش ىف وسطيهم موش! اصحابك انت ياخويا! انت
، فلما أستوعب قوانينها وأالقى ىل صيغة أستوعب بيها)أنا

 .ميكن أتطور، وتبقى هى دى مسؤوليىت

احلل؟؟ أظن إنه حل موش من حقى أتصور إن هو ده!!! إيه
مناسبىن على األقل، خصوصًا وانا باحاول طول الوقت ماْبـقاش

،)بطريقىت، وىف حدودى يا سيدى، انت حتحاسبىن؟؟(مقصَّر 
وخصوصًا إنه هى دى الصيغة اللى بتخرجىن من تعددية حييى
الرخاوى ىف اجتاه واحدية واتساق مستويات اللغة، حىت ولو

 .تناقضت جدليًا

اللى ينفع الناس دلوقىت هو تشكيل نوعية"ن بتقوللى وبعدي
مني ان شاء!! ، يا هنار احوس"جديدة متامًا من الوعى واحلياة

اهللا؟؟ مني ده اللى حيشكل نوعية جديدة من الوعى؟؟ وعايزىن
اآسبها؟؟ أنا بصراحة عاوز اآسبها وشايفك ممشيىن ىف سكة

آده مع حييى بتخسرىن مهما تعملقت األلفاظ، وساعات باحس
نوعية. ، لألسف)من غري حكاية تعملق األلفاظ دى(الرخاوى نفسه 

الوعى اجلديدة ونوعية احلياة اجلديدة بتتشكل من غري آالمنا ده
يا عم حممد، ولعلمك ساعتها ال أنا وال انت حنقبلها أصًال، وده
الطبيعى على فكرة، لكنها حتكون أهم مىن ومنك ومن حييى

ى فكرة برضه؛ هو اللـى علمنـى آده ملا طلبوعل. الرخاوى
آتاب رائع. إليوت عن الثقافة. إس. منـنا قراءة آتاب تى

وإليوت مشاور فيه على إنه ملا الثقافة تتغري هو نفسه موش
حيقبلها بسهولة وحريفض، إلن ال نوعية الوعى وال نوعية احلياة

ى الصح،نوعية احلياة أو الوع" عارف"بتتغري بسبب إن أى حد 
أو األصح، هى بتتغري ملا تكتمل مقومات تغيْرها ومقومات عمل

اقرا. منظومة جديدة، يصعب على القدام أن ينتموا إليها
دليةطقوس السبوع وج": مها) رائعتني باملناسبة(معايا يوميتني 

، وبعدها22/1/2008، بتاريخ 144العدد " االتصال/االنفصال
"حضور ىف الوعى؟ أم ديكور للحكى؟: الرتاث الشعىب"يومية 
منا، مث قل ىل بذمتك، من 13/2/2008، بتاريخ 166العدد 

أن يعيش ثقافته الشعبية وأن يأتنس بوعى مجعى حاضر" يستطيع"
هبذا الشكل؟ حييى الرخاوى عبقرى ال شك ىف ذلك، وقدميه حاضر،
ولكن هل تستطيع أنت يابن امبارح؟ دى حسبة على بعضها، نسق
أو منظومة ىف تناغم فعال، هو ده اللى ما خيليهاش ديكور

قادر، إلن ال احلسبة وال املنظومةيا أخى ده وال هو نفسه . للحكى
ختثر(اقرا برضه آده طيب يومية التعتعة . متوفرين النهاردة

دى ،)1/3/2008، بتاريخ 183، العدد )والثقافة(الوعى الوطىن 
يا ما نستحملهاش،" بقوانينها"مرحلة انتقالية يا نستحملها 
حنن ال نعرف إال أن نصغى. صعب:: إمنا نتصور إننا عارفني احلل؟

لفطرة خلقنا اهللا عليها، وهذه ال حتمل حلوًال تفصيلية، ولذلك
علينا أن نسامح، ال حمبة متعالية ىف السماح آما يدعى
مالغربيون، ولكن تواضعًا واعرتافًا خبيبتنا، ال بشرقيتنا، فل
أى(يعد هناك ما ميكنه أن خيفى حقيقة آون هذه األخرية 

 "عزة باإلمث) "شرقيتنا
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 )الرخاوى(حممد أمحد. د
قادرين عليها ودخلوا تعملق أصحابك ىف الغرب ظانني أهنم

ىف الذنوب عشان يتعلموا زى ما انت قلت، بس الدافع مكانش
العالم فالتطور؛ ولكن العند بالعمى احليسى آى يقننوا

 املأزق أدرك حقيقة آلعدمية وجودهم، إال من 

 )الرخاوى(حممد حييى . د
أوًال الذنب ده. بالراحة يا عم حممد، اهللا يكرم والديك

دخوله موش باملزاج، الذنب ده دخوله هو األصل، هو اللى
مبا حنن من والد–عمله آدم وخرج بيه من اجلنة، واحنا آلنا 

املشكلة موش ىف اللى بيتحمل. داخلينه داخلينه -آدم
ؤولية فعل آدم، دى مافيهاش اختيار، املشكلة ىف اللىمس

يا عم الباشا آلنا اتدبسنا، أنت إن أردت. بيحاول يزوغ
أو مل ترد محلتها وآنت ظلومًا جهوًال، حرتوح منها فني؟ أنا بس
آنت بشاور على إن مدعى الرقة، حتاشيًا للذنب، بيستهبلوا،

 أصل حريوحوا منها فني؟؟

دخلوها بدون دافع العالم"  مهَّا حكاية إن: ثانيًا
يا أخى الواحد بيخش احلاجة عشان دافع ما، حىت". فالتطور

لو آان تافه، لكن النتيجة اللى بتتحقق بتتحسب له أو
بتتحسب عليه بغض النظر عن الدافع، حىت لو آان الدافع

إنك ختش احلاجة هو ده املوضوع، الباقى، يعىن الفعل. التافه
ه قوانني هى قوانني احلياة موش قوانني النية، والونتاجيه؛ لي

أما حكاية إهنم بيقننوا عدمية وجودهم؛. حىت قوانني الرؤية
 فاحنا إيش عرفنا يا عم حممد؟؟

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
آمية االنتحار واألمراض النفسية والشقاء والالمعىن أآرب

 .عتتخيله هنا يا حممد وليس من رأى آمن مس من آل ما

 )الرخاوى(حممد حييى . د
)على فكرة أنا باعترب نفسى من الرائني ال من السامعني(

عندك حق، شقاء طبعًا وال معىن، لكن هذه اللغة ال تطمئنىن
قائلها يبدو وآأن لديه املعىن والصحة والالشقاء،. هنائيًا

وآأن للشقاء واألمراض النفسية والالمعىن دالالت واحدة هو
"آل منا"وافقتىن أهنا أمانة محلناها بسبب آون  إذا. يعرفها

ظلومًا جهوًال، أفليس هذا مثنًا مقبوًال ملن مل يتجاوز عتبة
االهنزام ىف التحدى؟؟ أفليس من الواجب علينا أن نواجه هذه
االختيارات بدًال من اخلنوع دوهنا بادعاء الرقة والدعة

 !!موش عارف والسكينة والعبادة الىت متنعنا من االنتحار؟؟

 ):الرخاوى(حممد أمحد . د

بشكل تاىن وهنا ياتى طبعا احنا عندنا بالوى سودا ولكن 
املأزق الوجودى الرهيب حيث متخض أغلب نوع احلياة هنا وهناك
على إما ادعاء حريات وجتارب دون وجود أى غائية، أو
عندنا، فيما يسمى الشرق، مجود واستمناءات ومهية ال متت

 ال للوجود بأى صلةللحياة و
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 )الرخاوى(مد حييىحم. د
طيب أديك قلتها أهه، بالذمة ده بقى وصف للحياة؟ وال 

هو حمض آالم واحد شايف آل ما هو أسود وعارف يرآز عليه؟ أو
موش عارف يرآز غري عليه؟، موش فيه احتمال احلياة تبقى أآرب
وأشد من آل رؤيتك دى؟ بل وتقدر تستوعب آل املظاهر دى

زى ما عملت طول تارخيها احليوى؟) طورهايعىن لصاحل ت(لصاحلها 
بأى حق والنىب، وحبق من نبَّى النىب نىب؛ حنكم عليها آل األحكام
دى؟؟ يعىن أنا وانت جينا منني أصًال عشان نقول إننا عايشني ىف
حياة ال متت للحياة وال للوجود بأى صلة؟؟ وال انا وانت لينا

 !!!!قوانني خاصة يعىن؟؟

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
على رأى) اى من جن(أبوك  العاقل مثلى ومثلك ومثل 

 شئ أبوك هو من يرى آل ذلك ويرفضه وحياول برغم آل

 )الرخاوى(حممد حييى . د
أنا شخصيًا يا عم موش حابب إىن! ال والنىب اهللا خيليك ارحم 

.أبقى فئة خاصة تّدعى عقًال متفوقًا يراه اآلخرون جنونًا
اجة آده زى امساعيل ياسني ملا خرج من مستشفىبالنسبة ىل دى ح

اجملانني ىف أول الفيلم ليعود إليها خمتارًا ىف آخره رافضًا عامل
أنا حىت). باآره الفيلم ده جدًا(أولئك الذين يدعون العقل 

طبعًا ىل غرورى الفظيع، وباحبه آمان،(ولو آان ىل غرورى 
 . م بلغة غري دى خالص، إال إىن ىف احلقيقة أفضَّل إىن أتكل!)هه

ثانيًا يا أخى مني قال إن الناس، وبالذات الغرب اللى انت
؟ آل واحد يشوف!بتهامجهم موش شايفني وبيحاولوا رغم آل شىء

احلياة ليها وسائل عجيبة جدًا لفرض. بطريقته وحياول بطريقته
أما. قانوهنا وحقوقها، مبا إننا معرتفني إن ليها قانون وحقوق

آانش ليها قانون وحقوق بقى، يبقى خنرس آلنا أحسن،إذا ما 
إلننا ما بنتكلمش إال بلسان من يتصور عن نفسه صلة وثيقة
.ودرجة من املعرفة مبا تريده احلياة وما هو جوهرها وغايتها

 .واحلقيقة إن موش احنا بس اللى من حقنا منثل احلياة

 )الرخاوى(حممد أمحد . د
مل ىف تكاثر األمل الذى يتكلمأنا مش متأآد قوى من األ 

زال أقل القليل حتت زحف قوى االنقراض ىف عنه عمى ألنه ما
 واجلنوب الشرق والغرب والشمال

 )الرخاوى(حممد حييى . د
؟ يا أخى!!!شرق وغرب، ومشال وجنوب آمان!! يا هنار ِاْحِوس

أنا بيتهيأىل إن األمل ده آان طول عمره أقل القليل، لكن بعد
السنني وصل حلد عندنا برضه، واديىن أنا وانت بنتكلم ماليني

وبعدين انت حاتطلع عني أهلى ليه يا. أهه، ولسه مانقرضناش
؟ يا أخى أنا اللى مصربىن على لغة حييى الرخاوى إنه لسة!!أخى

ما اتنازلشى عن األمل ده، يعىن معناها إنه لسة مراهن على
د من اخواتى، أو انت،حاجة ما يعرفهاش، ميكن تكون أنا، أو ح

أو الغرب، أو التاريخ، ، وال عاوزنا ننتحر بينما انت بتاخد
 !!!على الغرب إهنم بينتحروا؟؟؟
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 )الرخاوى(حممد أمحد. د
النقطة التانية يا حممد هى أن تذل هللا فتتعلم فتنمو، هو

اللى مايعرفهوش أغلب الغرب إلن أغلبهم يرفض هو بالضبط
ه من أن ذلك هللالذل بكرب واضح وال يعرف جوهر ما ترمى الي

هو هو أول وآخر وجودك آله وعشان آدة يا حممد البيعة
وطبعا أنا موافق إهنا عندك آمان خسرانة هنا، أغلبها

وهللا األمر من قبل ومن !!!!!! أصال خسرانة ألهنا مفيش لعبة
 بعد

 )الرخاوى(حممد حييى . د
طبعًا هللا األمر من قبل ومن بعد، وده بالضبط اللى خملليىن

لكن احلقيقة. -زى ما بتسميه هنا-معرتض عليك، وعلى ابويا 
أعتقد، من. أنا موش شايف أبدًا إن حكمك على الغرب سليم

قراءة التاريخ، إهنم بيعرفوا ينهزموا أآثر مننا بكثري،
وإهنم استفادوا من احلكاية دى أآثر بكثري مننا، لدرجة إهنم

جة عمالني نعمق ىفإحنا واخدانا العزة باإلمث لدر. انتصروا
يا أخى أنا. هزائمنا دون أن نستطيع االعرتاف بأننا ذللنا

أعرف من بعض مناهجهم احلياتية آمان إهنم عارفني ده آويس
واملدمنني(برنامج عالج اإلدمان مثًال ). بعضهم على األقل(قوى 

أآثر املغرورين باحللول العملية اخلارجية الكيميائية لو
ال ينجح إال على أساس الذل هللا والفرحال يقوم و) تعرف

والربنامج ده غرىب جدًا على. وااللتزام به ىف نفس الوقت
طبعًا فيه ىف الغرب ناس معرتضة عليه عشان معرتضني على. فكرة

لكن آمان هو ده نفس الغرب اللى ساب. املعىن ده بالضبط
أنا موش عاوز. الربنامج يشتغل وينمو وينجح ويساعد ناس

، أنا آل احلكاية)ما أنا برضه باحس بالغرية(فع عنهم أدا
خايف حلسن نكون بندافع عن نفسنا وعن اللى احنا فيه واحنا

اللغة. معاهم" نا"موش واخدين بالنا، حىت واحنا بنشتم
اللى بنستخدمها ىف هذا املوضوع حمتاجة تغيري آامل، زى ما

فاهيم ثانيةلغة ثانية وم) نبدع فعًال(نكون حمتاجني خنرتع 
وموقف ثاىن من احلياة عشان نكمل معاهم، وإذا آان عندنا
حاجة نسبقهم بيها نعملها، وإذا آان عندنا حاجة نعلِّمها

موش. لبعض ونعلِّمها لعيالنا يبقى نعملِّها صياغة عشان تفضل
مسرتيح أنا خالص للغتك احلكامة والتقييمية دى يا حممد، ال

ييم، وال بينفعوا ىف حاجة والنعمة،احلكم له الزمة وال التق
ومن قبلها موش باسرتيح للغة حييى الرخاوى ملا بتشبه لغتك

عشان. حىت لو عنده حق ىف حاجات: دى ىف حاجات، وبصراحة بقى
مقال حارآز) يعىن وليه تقريبًا برضه(آده أنا ناوى أآتبلك 

فيه على موضوع اللغة، ميكن أوضح لك قصدى، ميكن يكون لينا
خمرج بعد ما نزهق من األحكام والتقييمات، ميكن نقدر فعًال
نعمل حاجة ختللى ربنا ينصرنا على أنفسنا وعلى مأزقنا،

 ".ىف نفس الوقت"وينصرهم على أنفسهم وعلى مأزقهم 

 )الرخاوى(حممد أمحد. د

 اهللا ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر

 )الرخاوى( حممد حييى. د
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 آمني يا رب العاملني

**** 
 تعيقيب اضطرارى

 : ع أن أمنع نفسى من التعقيبمل أستط

 حييى. د
 "اهللا خييبك منك له"

**** 
 ملحق التعقيب

حىت لو آنت قد نشرت ذلك من قبل، فإىن أرسله إليكما ألنىن
 ).سنة41(آتبته وأىن مقارب لسنكما 

لو حىت الليل طال ست شهوْر، والتلج اجتّمع فوق قلبى،
روقى، والنهروالطفل اجتّمد ما السقعْه، والدم اتوقف ىف ع

بقى صخر بْيلمْع، والوادى بقى صَحرا بتلسْع، والبىن آْدمني
 :بقوا مش ّمها

 ، ...أنا حاعملها

 ِوْف ِوسط الناس، .. ، َوحدى ..وحدى؟

واحلب حايرجْع من تاىن يزرْع ىف قلوب احملرومينذ بذَرة
حاترعرع من تاىن، تطرْح شجرْه هلا ضْل آبْري، والبقرة َحاحتلْب من

اىن، والشمس حاتطلْع يوم تاىن، واملطرْه حتنزْل تروَينا،ت
 حِتْتِملى حب ونور،  والدنيا

 ، !!إبقى قابلىن -

 ، ...وطلعت أدب، قابلت الدب، سرقت الرد، قتلت الغول

 يا حالوة الناس، 

 .يا حالوتى

 ملحق امللحق
 ، ..... عاجبكم آدا يا والْد الـ 

وه آتبتها للعيال السنة دى واهللا امسع يا عّيل انت وهْوه غني

 سوف أعيدها عليكما مادامت حضرْتىن 

 وأنتم مش حمصلني العيال اللى آتبتها هلم

إىن عايش، وْسط: احلياه هّى احلياْه، أغلى حاجه فيها هّيا"
:أحلى ناْس  ناْسنا الطيبني، حىت ناْسـنا الُنْص ُنْص، ّمها برضْه،

ـهْم، حلو خالْص، بس اناطيبني، ما انا منهْم، يبقى الزم زي
 :ُنْص ُنـْص، قلت أتعلم ، واُبْص  برضه بالقيِنى ساعات آدا

احلياة احللوة حلوْة، حىت لو ُمّرة وِتْتَأمل شويه، راح تشوف
منعكشْه، احلياة حرآة  مرارهتا حلوْة، احلياة مش هيصْه سايبه

 ، .حلاجاْتمجيلْة ُمدهـِشـَه، بس بتخّوف ساعاْت، ّملا بنعِرى ا
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طوتى اجلاّية ، ولكْن، باترعب أآرت لو اّنى فضلتباترعب من خ
 ،.سـاآْن

 ما بـَناتـْـُكْم، أنبسط،: آل ما باْلقاِنى ماشى

 ينفرْط،  إيدى ماسكه ىف إيدُيكْم، بابقى خايف إن واحد

ِهيـَّـا: لو تكون الدنيا ديْه، زى ما رىب َخَلْقنَا  يا حالوا
 ه، هيْه، تيجى رايح، حنوها، تلقاها جاي

 احلياة احللوة ِتحلى ْبُكّلنا، إنَت واَنا، 

آل واحْد فينا هّوا بعضنا، بس مش داخلني ىف بعض وهربانني،
 ، .زى آتلْة َقّش ضايعْة ْف حبر طْني

 آل واحد هّوا نفُسه،

 بس نفُسه ِهـّيأّ  برضه آلنا، 

 .برّبنا  ماىل وعيه

................ 

 . م هارىآفاية نفخ ُس: يا حممد يا بن أخى

 .آفاية خوف من آلكم: يا حممد يا إبىن

 .ولنا عْودة
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א..
آلية: الطب النفسي أستاذ 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
د األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالتعدي 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (لوجى علم السيكوباثو ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   اننيحكمة اجمل  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اجملهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - يثة  احلد ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط

ـنفسوموال .. ثلم - قراءات يف جنيب حمفوظ  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –األقنعة تبادل  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيئول التحرير املشارك مس 
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